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LESSON PLAN 

NO:0002/Bing/IV/II/2013 
Identitas   
 

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

Bidang Studi    : Bahasa Inggris 

Kelas/Semester   : I/II 

Tanggal pembuatan   : 4 Februari 2013 

 

Silabus 
 

Judul LP :   My Body 

Materi/SK :   Bagian-bagian tubuh manusia 

Kompetensi Dasar : Mengenal dan mengidentifikasikan bagian-bagian tubuh 

manusia 

Hasil Belajar : Siswa mampu mengenal dan mengidentifikasikan bagian-

bagian tubuh manusia 

Indikator Hasil Belajar : 1. Siswa mampu mengenal bagian-bagian tubuh manusia 

2.Siswa mampu menyebutkan bagian-bagian tubuh  

manusia dengan benar 

Alokasi waktu : 4 jam @ 30 menit, 2 TM, 2 2  

Character Building : Rasa Ingin tahu  

Peta Konsep : My Body 

 

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 Head and 

shoulders 
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B. KEGIATAN INTI 

B.1. EKSPLORASI 

Scene Setting: 

Audio Visual 

Guru bertanya kepada siswa mengenai bagian-bagian tubuh yang mereka ketahui. 

Guru memperkenalkan bagian-bagian tubuh manusia dalam bahasa inggris melalui 

audio visual, seperti head (kepala), eyes (mata), ears (telinga), shoulders (pundak), 

nose (hidung), mouth (mulut), neck (leher), chin (dagu), tongue (lidah), cheek (pipi), 

hair (rambut), hand (tangan), arm (lengan), fingers (jari), legs (kaki). Guru meminta 

siswa untuk melihat televisi dan mengikuti ucapan yang mereka dengar sambil 

memegang bagian tubuhnya sendiri seperti yang ada di dalam tayangan televisi.  

 

B.2 ELABORASI 

Strategi: Audio Visual 

 Siswa menebak bagian-bagian tubuh dalam bahasa inggris 

Prosedur aktivitas 

1. Siswa mengenal bagian-bagian tubuhnya dalam bahasa inggris melalui audio 

visual 

2. Siswa menyebutkan bagian-bagian tubuh yang diketahuinya 

3. Siswa mengucapkan bagian-bagian tubuh dalam bahasa inggris dengan 

benar sesuai dengan yang di lihat dan di dengarnya dari tayangan di televisi 

4. Siswa mengikuti gerakan guru dan mengucapkan bagian tubuh yang di 

sentuh 

5. Siswa menebak bagian-bagian tubuh sesuai dengan gerakan tangan yang 

diperlihatkan guru 

 

B.3 KONFIRMASI 

1. Siswa dan guru melakukan Tanya jawab mengenai bagian-bagian tubuh manusia 

2. Siswa membuat catatan mengenai bagian-bagian tubuh manusia dalam bahasa 

Inggris 

 

C. KEGIATAN PENUTUP 

1. Guru memberikan tugas untuk menghafal vocab baru mengenai bagian-bagian 

tubuh manusia dalam bahasa Inggris 
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2. Guru bercerita hikmah RASA INGIN TAHU 

 

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 Head and shoulders 

 

B. KEGIATAN INTI 

B.1 EKSPLORASI 

WARMER 

Tebak gambar Part of Body 

B.2 ELABORASI 

Strategi: Identifikasi 

 Siswa menyusun huruf dan menempel gambar 

Prosedur aktivitas 

1. Siswa mengingat kembali bagian-bagian tubuh manusia dalam bahasa inggris 

2. Siswa mengucapkan kata bagian-bagian tubuh dalam bahasa inggris secara 

berulang-ulang dengan benar 

3. Siswa menebak bagian-bagian tubuh dengan benar 

4. Siswa mengidentifikasikan bagian-bagian tubuh hingga pas dan sesuai 

dengan katanya 

5. Siswa menyusun huruf demi huruf hingga membentuk sebuah kata 

 

B.3 KONFIRMASI 

1. Guru meminta beberapa siswa untuk menyusun kata mengenai bagian-bagian 

tubuh manusia dalam bahasa Inggris 

2. Siswa berlatih mencoba menyusun huruf sendiri dan guru mengoreksi hasi kerja 

siswa 

 

C. KEGIATAN PENUTUP 

1. Guru memberikan worksheet untuk menyusun kata dan menempelkannya sesuai 

dengan gambarnya. 
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2. Memberi informasi pada siswa bahwa agenda pertemuan berikutnya adalah 

mengerjakan UK 

 

Teaching Aids 

1. Video pembelajaran Part of body 

2. Gambar bagian-bagian tubuh manusia 
Sumber Belajar 

1. Buku Ajar 

2. Website 

 

Penilaian 

 

1. Rubrik Penilaian  

NO KRITERIA BOBOT NILAI 

5 3 1 

1 Ketepatan 

jawaban 

40% Jika dapat 

Menyusun 4-5 

kata  

Jika dapat 

menyusun 2-3 

kata  

Jika dapat 

menyusun 1 

kata 

2 Ketepatan 

gambar 

40% Dapat 

menempelkan 

gambar dengan 

tepat 

Kurang dapat 

menempelkan 

gambar dengan 

tepat 

Tidak dapat 

menempelkan 

gambar dengan 

tepat 

3 Kecepatan 

waktu 

20% Waktu 

mengerjakannya 

cepat kurang 

dari 15 menit 

Waktu 

mengerjakannya 

sedang 15 -30 

menit 

Waktu 

mengerjakannya 

lambat lebih dari 

30 menit 

 

                                                                                               Jakarta, 4 Februari 2013 

Kepala Sekolah SD Juara Jakarta Utara I                          Guru Bidang Studi 

  

 

Rahmanto, S.Ikom                                                                  Wiwid Widayanti, S. Sos                                                                 

NIP.1052006004174                                                               NIP. 1112011230302 


