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LESSON PLAN 

NO:0001/Bing/XXIV/VII/2012 
Identitas   
 

Nama guru    : Wiwid Widayanti, S.Sos 
Sekolah    : SD Juara Jakarta Utara 1 

Bidang Studi    : Bahasa Inggris 

Kelas/Semester   : I/I 

Tanggal pembuatan   : 24 Juli 2012 

 

Silabus 
 

Judul LP : My name is Dina 

Materi/SK : My name is Dina 

Kompetensi Dasar : Kemampuan mengenal salam dan memperkenalkan diri dalam 

bahasa Inggris 

Hasil Belajar : Siswa mampu mengenal salam dan memperkenalkan diri 

dalam bahasa Inggris 

Indikator Hasil Belajar : 1. Siswa dapat mengenal salam dalam bahasa Inggris 

2. Siswa dapat memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris 

3. Siswa dapat melakukan komunikasi singkat 

Alokasi waktu : 4 jam @ 35 menit, 2 TM, 2 2  

Character Building : Rasa Ingin tahu  

Peta Konsep : My name is Dina 

 

AKTIVITAS 

TATAP MUKA 1 

A. KEGIATAN PENDAHULUAN 

1) Guru mengucapkan Salam dan bertanya kabar siswa 

2) Guru meminta siswa untuk melakukan YEL-YEL Kelas 

3) ALPHA ZONA: Guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu SD JUARA 

 



2 | L e s s o n  P l a n  B h s .  I n g g r i s  K l s .  I  
 

B. KEGIATAN INTI 

 

B.1. EKSPLORASI 

Scene Setting: 

Memperkenalkan salam dalam bahasa Inggris 

Guru menyapa siswa dengan sapaan dalam bahasa inggris kemudian 

memperlihatkan gambar-gambar pada pagi hari, siang hari dan malam hari. 

Guru memperkenalkan greetings; good morning, good afternoon, good evening dan 

good night dan mengucapkan kalimat greetings tersebut kemudian  meminta siswa 

untuk mengikutinya. 

 

B.2 ELABORASI 

Strategi: Audio Visual 

 Siswa mendengarkan dan melihat gambar-gambar suasana di pagi hari, 

siang hari dan malam hari. 

Prosedur aktivitas 

1. Siswa memperhatikan gambar-gambar suasana di pagi hari, siang hari dan 

malam hari 

2. Siswa mengenal sapaan dalam bahasa inggris; Good morning, good 

afternoon, good evening, good night. 

3. Siswa mengucapkan kalimat greetings seperti yang di contohkan guru. 

4. Siswa bersama-sama mengulang dengan suara lantang kalimat baru yang 

diucapkan atau didengar dari guru. 

 

B.3 KONFIRMASI 

1. Siswa dan guru melakukan Tanya jawab mengenai salam tersebut dalam bahasa 

Inggris 

2. Siswa membuat catatan mengenai salam dalam bahasa Inggris 

 

C. KEGIATAN PENUTUP 

1. Guru memberikan tugas untuk menghafal vocab baru mengenai salam dalam 

bahasa Inggris 

2. Guru bercerita hikmah RASA INGIN TAHU 
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TATAP MUKA 2 

A. KEGIATAN PENDAHULUAN: 

1) Guru mengucapkan Salam dan bertanya kabar siswa 

2) Guru meminta siswa untuk melakukan YEL-YEL Kelas 

3) ALPHA ZONA: Guru meminta siswa untuk menyanyikan lagu SD JUARA 

 

B. KEGIATAN INTI 

 

B.1 EKSPLORASI 

Scene Setting 

Guru memperkenalkan diri dalam bahasa inggris dan mengucapkan pengenalan 

dengan kalimat “What is your name?” dengan jawabannya “My name is 

__________” Guru mengeja nama dalam bahasa inggris dan menanyakan nama ke 

beberapa siswa dalam bahasa inggris. 

 

B.2 ELABORASI 

Strategi: Applied learning 

 Siswa membuat name tag 

Prosedur aktivitas 

1. Siswa mengenal cara memperkenalkan diri dalam bahasa inggris; “Hallo, my 

name is ___________” 

2. Siswa mengenal cara bertanya nama seseorang dalam bahasa inggris; “What 

is your name?” 

3. Siswa mengeja namanya dalam bahasa inggris. 

4. Siswa menanyakan nama teman-temannya dalam bahasa inggris. 

5. Siswa membuat name tag 

 

B.3 KONFIRMASI 

1. Guru melakukan Tanya jawab dengan siswa mengenai cara memperkenalkan diri 

dalam bahasa Inggris 

2. Siswa membuat catatan mengenai cara memperkenalkan diri dalam bahasa 

Inggris 

 

C. KEGIATAN PENUTUP 
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1. Guru bercerita hikmah tentang Menjalin silaturahmi 

2. Memberi informasi pada siswa bahwa agenda pertemuan berikutnya adalah 

mengerjakan UK 

 

Teaching Aids 

1. Gambar – gambar yang relevan 

2. Gambar matahari, bulan dan bintang 
Sumber Belajar 

1. Buku Ajar 

2. Website 

 

Penilaian 

 

1. Rubrik Penilaian  

NO KRITERIA BOBOT NILAI 

5 3 1 

1 Ketepatan 

jawaban 

70% Jika dapat 

menuliskan 

namanya 

dengan benar 

Jika kurang 

dapat 

menuliskan 

namanya 

dengan benar 

Jika tidak dapat 

menuliskan 

namanya 

dengan benar 

2 Kecepatan 

waktu 

30% Waktu 

mengerjakannya 

cepat 

Waktu 

mengerjakannya 

sedang 

Waktu 

mengerjakannya 

lambat 

 

 

                                                                                               Jakarta, 24 Juli 2012 

Kepala Sekolah SD Juara Jakarta Utara I                          Guru Bidang Studi 

  

 

 

Rahmanto, S.Ikom                                                                  Wiwid Widayanti, S. Sos                                                                 

NIP.1052006004174                                                               NIP. 1112011230302 


