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LESSON PLAN 

NO:0005/Bing/XII/XI/2012 
Identitas   
 

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

Bidang Studi    : Bahasa Inggris 

Kelas/Semester   : I/I 

Tanggal pembuatan   : 12 November 2012 

 

Silabus 
 

Judul LP : Pakaian 

Materi/SK : Clothes 

Kompetensi Dasar : Mengenal jenis-jenis pakaian 

Hasil Belajar : Siswa dapat mengenal jenis-jenis pakaian 

Indikator Hasil Belajar : 1. Siswa dapat menyebutkan 5 jenis pakaian 

2. Siswa dapat menebak dengan tepat 

3.Siswa dapat mengidentifikasi jenis pakaian yang  

dikenakannya. 

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

Character Building : Rasa Ingin tahu dan kemandirian 

Peta Konsep : Clothes 

 

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 
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B. KEGIATAN INTI 

B.1. EKSPLORASI 

Scene Setting: 

Guru memperlihatkan aneka gambar pakaian 

Guru menunjukkan beberapa gambar pakaian secara visual menggunakan media 

Televisi kepada siswa sambil menjelaskan jenis-jenis pakaian, contohnya: shirt 

(kemeja), T-shirt (kaos), skirt (rok), tie (dasi), shorts (celana pendek), trousers 

(celana panjang), socks (kaos kaki), shoes (sepatu) kemudian guru mengucapkan 

katanya dalam bahasa inggris dan meminta siswa untuk mengikuti mengucapkanya 

dengan suara lantang. 

 

B.2 ELABORASI 

Strategi: Visual 

 Siswa mengenal dan melihat aneka macam pakaian 

Prosedur aktivitas 

1. Siswa mendengarkan dan memperhatikan guru saat guru memperlihatkan 

gambar macam-macam pakaian 

2. Siswa mengenal 9 jenis pakaian dan aksesorisnya 

3. Siswa mengenal dan mengucapkan 9 jenis pakaian dan aksesorisnya dalam 

bahasa Inggris 

4. Beberapa siswa menebak gambar yang ditunjuk guru 

5. Siswa mengenal perbedaan jenis-jenis pakaian dalam bahasa inggris 

6. Siswa bersama-sama mengulang dengan suara lantang kata baru yang 

diucapkan atau didengar dari guru. 

7. Siswa menjawab secara bersama-sama untuk setiap gambar yang ditunjuk 

dan ditanyakan guru 

B.3 KONFIRMASI 

1. Siswa dan guru melakukan Tanya jawab mengenai jenis pakaian 

2. Siswa mencatat 9 jenis pakaian dan aksesorisnya dalam bahasa inggris 

C. KEGIATAN PENUTUP 

1. Guru memberikan tugas untuk menghafal 9 jenis pakaian dan aksesorisnya 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 

WARMER 

1. Mengingatkan kembali 9 jenis pakaian dan aksesorisnya dalam bahasa 

Inggris 

2. Siswa diperkenalkan kalimat This is my shirt. My shirt is red (singular), These 

are my trousers. My trousers are blue (plural). 

3. Membuat kalimat sesuai dengan gambar yang ditunjuk guru 

4. Mengulang-ulang kembali kalimat baru tersebut 

5. Menebak gambar yang dipegang guru beserta warnanya 

B.2 ELABORASI 

Strategi : Flash Card 

 Siswa menebak gambar  

Prosedur Aktivitas 

1. Siswa mengucapkan 9 jenis pakaian dan aksesorisnya dalam bahasa inggris 

2. Beberapa siswa maju ke depan untuk menebak gambar dalam bahasa inggris 

secara bergiliran 

6. Siswa mengenal kalimat baru dengan menggunakan bahasa inggris, 

contohnya: This is my shirt. My shirt is red  (singular), These are my trousers. 

My trousers are blue (plural). 

3. Siswa membedakan pakaian sambil memperhatikan pakaian yang dipakainya 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru satu persatu dengan melihat gambar 

pakaian yang dipegang guru 

5. Siswa mengerjakan worksheet 

B.3 KONFIRMASI 

1. Guru melakukan Tanya jawab dengan siswa mengenai 9 jenis pakaian dan 

aksesorisnya dalam bahasa inggris 

2. Siswa membahas worksheet 
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C. KEGIATAN PENUTUP 

1. Guru bercerita hikmah tentang PENTINGNYA KEMANDIRIAN dalam 

mengerjakan sesuatu 

2. Guru memberikan tugas untuk siswa mempelajari jenis pakaian dan aksesorisnya 

untuk UK minggu depan. 
Teaching Aids 

1. Gambar macam-macam pakaian dan aksesorisnya 

2. Gambar pakaian dengan warna tertentu 
Sumber Belajar 

1. Buku Ajar 

2. Website 

Penilaian 

 

1. Rubrik Penilaian Worksheet 

NO KRITERIA BOBOT NILAI 

5 3 1 

1 Ketepatan 

Jawaban 

70% Jika dapat 

menjawab 10 

soal dengan baik 

dan benar  

Jika dapat 

menjawab 5-

9 soal 

dengan baik 

dan benar 

Jika dapat 

menjawab 1-

4 soal 

dengan baik 

dan benar 

2 Kecepatan Waktu 30% Waktu 

mengerjakan 

cepat 

Waktu 

mengerjakan 

sedang 

Waktu 

mengerjakan 

lambat 

                                                                                       

   Jakarta, 12 November 2012 

Kepala Sekolah SD Juara Jakarta Utara I                         Guru Bidang Studi 

  

  

  

Rahmanto, S.Ikom                                                                  Wiwid Widayanti, S. Sos                                                                 

NIP.1052006004174                                                               NIP. 1112011230302 


