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LESSON PLAN 

NO:0004/Bing/I/IV/2013 
Identitas   
 

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

Bidang Studi    : Bahasa Inggris 

Kelas/Semester   : I/II 

Tanggal pembuatan   : 1 April 2013 

 

Silabus 
 

Judul LP :  Mengidentifikasikan ruangan di rumah dengan gambar 

Materi/SK : My House 

Kompetensi Dasar : Mengenal dan mengidentifikasikan bagian-bagian rumah 

Hasil Belajar : Siswa mampu mengenal dan mengidentifikasikan bagian-

bagian rumah 

Indikator Hasil Belajar : 1. Siswa mampu menyebutkan nama-nama ruang di dalam 

rumah dalam bahasa inggris 

2. Siswa mampu mengidentifikasikan ruang di rumah 

dengan benar 

3. Siswa dapat menjawab dengan tepat 

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

Character Building : Rasa Ingin tahu  

Peta Konsep : Mengidentifikasikan ruangan di rumah dengan gambar 

 

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 Good Morning 
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B. KEGIATAN INTI 

B.1. EKSPLORASI 

Scene Setting: 

Audio Visual 

Guru bertanya kepada siswa mengenai ruang-ruang di dalam rumah yang mereka 

ketahui. Guru mengenalkan ruang-ruang di dalam rumah dalam bahasa inggris 

melalui media Televisi. Guru menunjukkan gambar ruang-ruang di dalam rumah. 

Guru meminta siswa untuk mengikuti ucapannya dalam bahasa inggris 

 

B.2 ELABORASI 

Strategi: Klasifikasi 

 Siswa mengenal ruang-ruang di dalam rumah dalam bahasa inggris 

Prosedur aktivitas 

1. Siswa menyebutkan ruang-ruang di dalam rumah yang diketahuinya 

2. Siswa melihat video yang memperlihatkan ruang-ruang di dalam rumah dalam 

bahasa Inggris seperti; bathroom, bedroom, kitchen, living room, dining room, 

garage, terrace, garden, dll. 

3. Siswa mengucapkan ruang-ruang di dalam rumah dalam bahasa inggris 

dengan benar sesuai dengan yang di contohkan guru dan juga yang di 

dengarnya dari Video tersebut 

4. Siswa menjawab pertanyaan sesuai dengan gambar yang ditunjukkan guru 

mengenai ruang di dalam rumah 

5. Siswa menggunting dan menempel gambar ruang di dalam rumah 

 

B.3 KONFIRMASI 

1. Siswa dan guru melakukan Tanya jawab mengenai ruang-ruang di rumah dalam 

bahasa inggris 

2. Siswa membuat catatan mengenai ruang-ruang di rumah dalam bahasa Inggris 

 

C. KEGIATAN PENUTUP 

1. Guru memberikan tugas untuk menghafal vocab baru mengenai  ruang-ruang di 

rumah dalam bahasa Inggris 

2. Guru memberikan project menggunting dan menempel gambar ruang di dalam 

rumah 
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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 Good Morning 

 

B. KEGIATAN INTI 

B.1 EKSPLORASI 

WARMER 

Tebak gambar nama ruang di dalam rumah 

B.2 ELABORASI 

Strategi: Identifikasi 

 Siswa membedakan she is (dia perempuan) dengan He is (dia laki-laki) 

Prosedur aktivitas 

1. Siswa mengingat kembali nama-nama ruang di dalam rumah  

2. Siswa mengucapkan kata ruang-ruang di dalam kelas dalam bahasa inggris 

secara berulang-ulang dengan benar 

3. Siswa menebak ruang-ruang di dalam rumah dengan benar 

4. Siswa mengenal kata Tanya, Where are you?, Where is Kahfi ? 
5. Siswa mengenal kalimat untuk menjawabnya; He is in the bathroom 

6.  Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai penggunaan kata ganti She   
is dan He is 

7. Siswa satu persatu maju ke depan untuk mengerjakan soal, contoh: Where is 
Indah? She is in the bathroom; where is Panji? He is in the garage. 

 

B.3 KONFIRMASI 

1. Guru meminta beberapa siswa untuk membedakan penggunaan kata ganti She is 

dan He is 

2. Siswa berlatih mencoba mengerjakan sendiri penggunaan kata ganti dalam 

bahasa Inggris kemudian guru mengoreksi hasil kerja siswa 

 

C. KEGIATAN PENUTUP 

1. Guru memberikan worksheet  
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2. Memberi informasi pada siswa bahwa agenda pertemuan berikutnya adalah 

mengerjakan UK 

 

Teaching Aids 

1. Video pembelajaran Nama-nama Ruang dalam bahasa Inggris 

2. Gambar Ruang-ruang di dalam rumah 
 

Sumber Belajar 

1. Buku Ajar 

2. Website 

 

Penilaian 

 

1. Rubrik Penilaian Menempel Gambar 

NO KRITERIA BOBOT NILAI 

5 3 1 

1 Ketepatan 

jawaban 

40% Mampu 

menempel 5-6 

gambar ruang di 

dalam rumah 

Mampu 

menempel 3-4 

gambar ruang di 

dalam rumah 

Mampu 

menempel 1-2 

gambar ruang di 

dalam rumah 

2 Ketepatan 

gambar 

40% Dapat 

menempelkan 

gambar dengan 

tepat 

Dapat 

menempelkan 

gambar dengan 

cukup tepat 

Dapat 

menempelkan 

gambar dengan 

kurang 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, 1 April 2013 

Kepala Sekolah SD Juara Jakarta Utara I                          Guru Bidang Studi 

  

Rahmanto, S.Ikom                                                                  Wiwid Widayanti, S. Sos                                                                 

NIP.1052006004174                                                               NIP. 1112011230302 


