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LESSON PLAN 

NO:0001/PLBJ/XIX/VII/2012 
Identitas   
 

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

Bidang Studi    : PLBJ 

Kelas/Semester   : IV/I 

Tanggal pembuatan   : 19 Juli 2012 

 

Silabus 
 

Judul LP : Sarana dan prasarana transportasi di Jakarta 

Materi/SK : Sarana dan prasarana transportasi di Jakarta 

Kompetensi Dasar : Memahami sarana dan prasarana transportasi. 

Hasil Belajar : Siswa dapat Memahami sarana dan prasarana transportasi. 

Indikator Hasil Belajar : 1. Siswa dapat mengenal jenis sarana transportasi 

2. Siswa dapat mengenal sarana transportasi 

3.Siswa dapat memanfaatkan sarana dan prasarana 

transportasi. 

4.Siswa dapat memelihara sarana dan prasarana 

transportasi. 

5. Siswa dapat menerapkan etika bertransportasi 

Alokasi waktu : 6 jam @ 30 menit, 3 TM, 2 2 2 

Character Building : Rasa Ingin tahu dan Kejujuran 

Peta Konsep : Sarana dan prasarana transportasi di Jakarta 

 

AKTIVITAS 

 

TATAP MUKA 1 

A. KEGIATAN PENDAHULUAN 

1) Guru mengucapkan Salam dan bertanya kabar siswa 
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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: 

Diskusi 

Guru menjelaskan tentang pengertian sarana dan prasarana transportasi kemudian 

guru meminta siswa untuk mengamati gambar tentang jenis-jenis sarana 

transportasi di Jakarta yang ditampilkan di papan tulis. 

Guru bercerita tentang sejarah perkembangan transportasi di Jakarta. 

Guru menyebutkan prasarana transportasi yang ada di Jakarta. 

Guru melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan. 

 

B.2 ELABORASI 

Strategi: Diskusi 

 Siswa berdiskusi mengenai jenis-jenis sarana dan prasarana transportasi 

yang ada di Jakarta. 

Prosedur aktivitas 

1. Siswa memahami pengertian sarana dan prasarana transportasi. 

2. Siswa memberikan komentar tentang gambar-gambar yang diperlihatkan 

guru. 

3. Siswa mendengarkan sejarah perkembangan transportasi di Jakarta. 

4. Siswa menyebutkan jenis-jenis sarana dan prasarana transportasi yang ada 

di Jakarta. 

5. Siswa melakukan Tanya jawab tentang prasarana transportasi di Jakarta. 

6. Siswa berdiskusi mengenai sarana dan prasarana transportasi yang ada di 

Jakarta. 

7. Siswa menarik kesimpulan tentang jenis-jenis sarana dan prasarana 

transportasi yang ada di Jakarta. 

 

B.3 KONFIRMASI 

1. Guru memperhatikan jalannya diskusi yang sedang berlangsung 
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2. Guru mengoreksi jika ada siswa yang masih salah dalam menarik kesimpulan 

tentang jenis-jenis sarana dan prasarana transportasi di Jakarta 

 

C. KEGIATAN PENUTUP 

1. Guru memberikan tugas untuk memahami kembali jenis-jenis alat transportasi 

2. Guru bercerita hikmah KEJUJURAN  

 

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 bertanya mengenai jenis-jenis sarana dan prasarana transportasi. 

Guru meminta siswa untuk membedakan jenis sarana dan prasarana transportasi 

darat, laut dan udara. 

Guru menjelaskan tentang manfaat sarana dan prasarana transportasi darat, laut, 

dan udara. 

Guru menjelaskan upaya memelihara sarana dan prasarana transportasi darat, laut 

dan udara. 

Guru melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan 

 

B.2 ELABORASI 

Strategi : Identifikasi 

 Siswa membedakan cara memelihara sarana dan prasarana transportasi 

darat, laut dan udara. 

Prosedur Aktivitas 

1. Siswa menyebutkan jenis-jenis sarana dan prasarana transportasi yang 

mereka ketahui. 

2. Siswa mengetahui manfaat sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan 

udara. 
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3. Siswa melakukan tanya jawab dengan siswa lainnya seputar manfaat sarana 

dan prasarana transportasi darat, laut dan udara. 

4. Siswa memahami cara memelihara sarana dan prasarana transportasi darat, 

laut dan udara. 

5. Siswa menyebutkan kembali cara-cara memelihara sarana dan prasarana 

transportasi yang telah mereka ketahui 

 

B.3 KONFIRMASI 

1. Guru memperhatikan pekerjaan siswa  

2. Guru mencontohkan cara memelihara sarana dan prasarana transportasi 

 

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 Latihan soal 

 

TATAP MUKA 3 

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 

 Guru menjelaskan etika bertransportasi baik di darat, laut, maupun udara. 

 Guru menerangkan etika bertransportasi bagi para pejalan kaki 

 Guru memberi contoh wujud etika bertransportasi 

 Guru melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan. 

Strategi: Role Playing 

 Siswa melakukan role playing dalam menerapkan etika bertransportasi 
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Prosedur Activitas: 

1. Siswa mendengarkan penjelasan mengenai upaya memelihara sarana 

transportasi. 

2.  Siswa dapat menyebutkan etika bertransportasi baik darat, laut maupun udara 

3.  Siswa menyebutkan contoh wujud etika bertransportasi 

4. Siswa melakukan role playing sebagai seorang pengguna transportasi umum 

dalam menerapkan etika bertransportasi 

 

Teaching Aids 

1. Gambar jenis-jenis alat transportasi 

2. Gambar lainnya yang relevan 
Sumber Belajar 

1. Buku Ajar 

2. Website 

 

Penilaian 

 

1. Rubrik Penilaian Identifikasi 

NO KRITERIA BOBOT NILAI 

5 3 1 

1 Ketepatan 

Jawaban 

70% Mampu 

membedakan 

antara sarana 

dengan 

prasarana 

transportasi 

Kurang 

mampu 

membedakan 

antara 

sarana 

dengan 

prasarana 

transportasi 

Belum 

Mampu 

membedakan 

antara 

sarana 

dengan 

prasarana 

transportasi 

2 Kecepatan 

Waktu 

30% Waktu 

mengerjakan 

cepat 

Waktu 

mengerjakan 

sedang 

Waktu 

mengerjakan 

lambat 
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                                                                                           Jakarta, 19 Juli 2012 

Kepala Sekolah SD Juara Jakarta Utara I                             Guru Bidang Studi 

  

 

 

Rahmanto, S.Ikom                                                                  Wiwid Widayanti, S. Sos                                                                 

NIP.1052006004174                                                               NIP. 1112011230302 

     

 


