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LESSON PLAN 

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

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

Bidang Studi    : Bahasa Inggris 

Kelas/Semester   : IV/I 

Tanggal pembuatan   : 5 November 2012 

 

Silabus 
 

Judul LP : Meminta seseorang melakukan sesuatu dengan sopan 

Materi/SK : Can you clean the blackboard? 

Kompetensi Dasar : Menggunakan ekspresi untuk meminta seseorang melakukan 

sesuatu 

Hasil Belajar : Siswa dapat menggunakan ekspresi untuk meminta seseorang 

melakukan sesuatu 

Indikator Hasil Belajar : 1. Siswa dapat menggunakan ekspresi untuk meminta 

seseorang melakukan sesuatu 

2. Siswa dapat mengucapkan kata-kata dengan baik. 

3. Siswa menjawab pertanyaan dengan benar. 

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

Character Building : Rasa Ingin tahu dan Kekeluargaan 

Peta Konsep : Meminta seseorang melakukan sesuatu dengan sopan 

 

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: 

Tebak gambar 

Guru memperlihatkan beberapa gambar di depan kelas dan meminta siswa untuk 

menebaknya, kemudian guru mengucapkannya dengan suara lantang dalam bahasa 

Ingris dan siswa mengikutinya. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan seperti 

sweep (menyapu), pick (mengambil), wash (mencuci), clean (membersihkan), move 

(memindahkan), arrange (mengatur), empty (mengosongkan), close (menutup), 

open (membuka). 

 

B.2 ELABORASI 

Strategi: Flash Card 

 Siswa melihat gambar dan menebaknya 

Prosedur aktivitas 

1. Siswa melihat gambar dan mengucapkan kata dalam bahasa Inggris 

2. Siswa mengulang secara bersama-sama setiap vocab baru yang di 

dengarnya. 

3. Siswa menebak gambar yang ditunjuk guru secara bersama-sama 

4. Siswa mengenal kalimat baru untuk meminta seseorang melakukan sesuatu 

berdasarkan gambar-gambar tersebut. Contohnya: Could you wash my car, 

please?, Could you open the door,please? 

5. Siswa mengetahui bagaimana menjawab kalimat Tanya tersebut dengan Yes, 

certainly atau of course. 

6. 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.  

2. Siswa membuat catatan mengenai kalimat baru yang dipelajarinya. 

 

C. KEGIATAN PENUTUP 

1. Guru memberikan tugas untuk menghafal vocab baru 

2. Guru bercerita hikmah KEKELUARGAAN 
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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 vocab yang telah dipelajari minggu lalu 

2. Siswa mengulang-ulang secara bersama-sama vocab-vocab tersebut 

3. Siswa menebak gambar secara berpasangan 

4. Siswa mengenal kalimat yang menjelaskan bagaimana cara meminta 

seseorang untuk melakukan sesuatu dalam bahasa inggris dan cara 

menjawabnya; “Could you wash my car, please? Yes, sure.”,  “Could you 

move the chair, please? Of Course.” 

5. Siswa melakukan Tanya jawab secara berpasangan dengan menggunakan 

kalimat baru tersebut. 

 

B.2 ELABORASI 

Strategi : Exercise 

 Siswa mengerjakan soal kognitif pada buku ajar hal 77 - 78 

 Siswa mengerjakan soal dengan open book 

Prosedur Aktivitas 

1. Siswa kembali mendengarkan penjelasan guru bagaimana cara meminta 

tolong yang baik dalam bahasa inggris. 

2. Siswa mengerjakan soal kognitif pada buku ajar hal 77-78 secara individual 

selama 30 menit 

3. Siswa mengerjakan soal dengan cara open book 

 

B.3 KONFIRMASI 

1. Guru melakukan Tanya jawab dengan siswa 
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2. Siswa membuat catatan mengenai kalimat yang menerangkan cara meminta 

sesuatu dengan sopan dalam bahasa inggris. 

 

C. KEGIATAN PENUTUP 

1. Guru bercerita hikmah tentang PENTINGNYA MEMPUNYAI RASA INGIN TAHU 

TERHADAP SESUATU 

2. Memberi informasi pada siswa bahwa agenda pertemuan berikutnya adalah 

mengerjakan UK 

Teaching Aids 

1. Flash card 

Sumber Belajar 

1. Buku Ajar 

2. Website 

 

Penilaian 

 

1. Rubrik Penilaian Exercise 

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, 5 November 2012 

Kepala Sekolah SD Juara Jakarta Utara                         Guru Bidang Studi 

  

 

Rahmanto, S.Ikom                                                                  Wiwid Widayanti, S. Sos                                                                 

NIP.1052006004174                                                               NIP. 1112011230302 


