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Lampiran 1: 

 

SILABUS 

 

Pelajaran   : 6 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester  : 3 / II 

Standar Kompetensi  : 1. Mendengarkan 

                                                      Memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak yang dilisankan. 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Alat dan Sumber 

Bahan 

Penilaian 

1.   Mendengarkan  

1.1 Mengomentari  

      tokoh-tokoh  

      cerita anak yang 

      disampaikan  

      secara lisan 

 

1. Siswa dapat 

mendengarkan 

pembacaan cerita yang 

dibacakan oleh guru dan 

menjawab pertanyaannya 

2. Siswa dapat mencatat 

tokoh cerita 

3. Siswa dapat 

mengomentari sifat tokoh 

yang ada dalam cerita 

4. Siswa dapat mencari 

cerita lain kemudian 

mencatat dan 

mengomentari tokoh-

tokoh ceritanya 

Teks 

cerita 

anak 

* Mendengarkan  

   pembacaan  

   cerita yang  

   dibacakan oleh  

   guru dan  

   menjawab  

   pertanyaannya  

* Mencatat tokoh 

   cerita  

* Mengomentari  

   sifat tokoh yang  

   ada dalam cerita 

* Mencari cerita  

   lain kemudian  

   mencatat dan  

   mengomentari  

   tokoh-tokoh  

   ceritanya 

1X 

Pertemuan 

2X35 Menit 

Kurikulum 2006 

Kaset/ teks 

petunjuk  

Bina Bahasa 

Indonesia 3A hal 

88-89 

1. Lisan 

2. Tugas 
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Standar Kompetensi  : 2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, dan petunjuk dengan bercerita dan memberikan tanggapan / 

saran 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Alat dan 

Sumber Bahan 
Penilaian 

2.  Berbicara 

2.1 Menceritakan 

pengalaman yang 

mengesankan 

dengan 

menggunakan 

kalimat yang runtut 

dan mudah 

dipahami 

1. Siswa dapat 

membaca cerita 

pengalaman orang 

lain 

2. Siswa dapat 

menjawab pertanyaan 

berdasarkan cerita 

pengalaman yang 

dibaca  

3. Siswa dapat 

menceritakan 

kembali cerita 

pengalaman yang 

dibacanya 

4. Siswa dapat 

menceritakan 

pengalaman sendiri 

yang berkesan secara 

lisan dan runtut 

dengan menggunakan 

pilihan kata yang 

tepat dan mudah 

dipahami 

Cerita 

pengalaman 

* Membaca cerita 

   pengalaman  

  orang lain 

* Menjawab  

   pertanyaan  

   berdasarkan  

   cerita  

   pengalaman  

   yang dibaca 

* Menceritakan  

   kembali cerita  

   pengalaman  

   yang dibacanya 

* Menceritakan  

   pengalaman  

   sendiri yang  

   berkesan secara  

   lisan dan runtut  

   dengan  

   menggunakan  

   pilihan kata  

   yang tepat dan 

   mudah  

   dipahami 

1XPertem

uan 

2X35 

Menit 

Kurikulum 

2006 

Bina Bahasa 

Indonesia 3A 

hal 89-91 

1. Lisan 

2. Tugas 
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Standar Kompetensi  : 3. Membaca 

                                                      Memahami teks dengan membaca nyaring, membaca intensif, dan membaca sekilas 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Alat dan 

Sumber Bahan 
Penilaian 

3.  Membaca 

3.1 Membaca  

     nyaring teks (20- 

     25 kalimat)  

    dengan lafal dan 

     intonasi yang 

     tepat 

1. Siswa dapat 

membaca teks bacaan 

dengan lafal dan 

intonasi yang tepat 

2. Siswa dapat 

melengkapi 

pernyataan 

berdasarkan teks 

bacaan 

3. Siswa dapat 

menjelaskan kembali 

teks bacaan 

Teks bacaan * Membaca teks  

   bacaan dengan    

   lafal dan  

   intonasi yang  

   tepat 

* Melengkapi  

   pernyataan    

   berdasarkan  

   teks bacaan 

* Menjelaskan  

   kembali teks  

   bacaan 

1X 

Pertemuan 

2X35 

Menit 

Kurikulum 

2006 

Bina Bahasa 

Indonesia 3A 

hal 91-93 

1. Lisan 

2. Tugas 
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Standar Kompetensi  : 4. Menulis 

                                                      Mengugkapkan pikiran, perasaan dan informasi dalam bentuk paragraf dan puisi 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Alat dan 

Sumber Bahan 
Penilaian 

4.  Menulis 

4.1 Menyusun  

      paragraf  

      berdasarkan  

      bahan yang  

      tersedia dengan  

      memperhatikan  

      penggunaan  

      ejaan  

     Menggunakan  

     tanda baca koma 

1. Siswa dapat 

melengkapi paragraf  

dengan kalimat yang 

sesuai 

2. Siswa dapat 

menyusun paragraf 

acak kemudian 

menyalinnya dengan 

benar 

3. Siswa dapat menulis 

paragraf berdasarkan 

gambar seri 

4. Siswa dapat 

menggunakan tanda 

baca koma dalam 

kalimat 

5. Siswa dapat menulis 

cerita pendek dengan 

tanda baca dan ejaan 

yang sesuai 

Teks 

paragraf 

* Melengkapi  

   paragraf dengan 

   kalimat yang  

   sesuai 

* Menyusun  

   paragraf acak  

   kemudian  

   menyalinnya  

   dengan benar 

* Menulis  

   paragraf  

   berdasarkan  

   gambar seri 

* Menggunakan  

   tanda baca  

   koma dalam  

   kalimat 

* Menulis cerita  

   pendek dengan  

   tanda baca dan  

   ejaan yang  

   sesuai 

3X 

Pertemuan 

6X35 

Menit 

Kurikulum 

2006 

Bina Bahasa 

Indonesia 3A 

hal 93-97 

1. Tertulis 
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SILABUS 

 

Pelajaran   : 7 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester  : 3 / II 

Standar Kompetensi  : 1. Mendengarkan 

                                                      Memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak yang dilisankan. 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Alat dan 

Sumber Bahan 
Penilaian 

1.   Mendengarkan  

1.1 Mengomentari  

      tokoh-tokoh  

      cerita anak yang 

     disampaikan  

      secara lisan 

 

1. Siswa dapat 

mendengarkan 

dongeng yang 

dibacakan oleh guru  

2. Siswa dapat 

menjelaskan tokoh 

dan sifat tokoh yang 

terdapat dalam 

dongeng yang 

didengarkan  

3. Siswa dapat 

menjawab pertanyaan 

sesuai dengan 

dongeng yang 

didengar 

4. Siswa dapat 

menceritakan 

kembali isi dongeng 

dengan kata-katanya 

sendiri 

Teks cerita 

dongeng 

* Mendengarkan  

   dongeng yang  

   dibacakan oleh 

    guru  

* Menjelaskan  

   tokoh dan sifat  

   tokoh yang  

   terdapat dalam  

   dongeng yang  

   didengarkan 

* Menjawab   

   pertanyaan  

   sesuai dengan 

   dongeng yang 

   didengar 

* Menceritakan  

   kembali isi  

   dongeng dengan 

   kata-katanya  

   sendiri 

1XPertem

uan 

2X35 

Menit 

Kurikulum 

2006 

Kaset/ teks 

dongeng  

Bina Bahasa 

Indonesia 3A 

hal 104 

1. Lisan 
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Standar Kompetensi  : 2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman dan petunuk dengan bercerita dan memberikan tanggapan / 

saran 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Alat dan 

Sumber Bahan 
Penilaian 

2.  Berbicara 

2.3 Memberikan  

      tanggapan dan  

      saran sederhana 

      terhadap suatu   

      masalah dengan  

      menggunakan  

      kalimat yang  

      runtut  

     dan pilihan kata  

     yang tepat 

1. Siswa dapat 

memperagakan 

percakapan didepan 

kelas 

2. Siswa dapat 

menentukan kalimat 

yang merupakn 

tanggapan dan saran 

3. Siswa dapat 

memberikan 

pendapat dan saran 

terhadap isi gambar 

ilustrasi secara lisan 

4. Siswa dapat 

menanggapi benda 

atau karya seni secara 

lisan 

Teks 

percakapan 

dan gambar 

ilustrasi 

* Memperagakan 

   percakapan  

  didepan kelas 

* Menentukan  

   kalimat yang  

   merupakan  

   tanggapan dan 

   saran 

* Memberikan  

   pendapat dan  

   saran terhadap   

   isi gambar  

   ilustrasi secara  

   lisan  

* Menanggapi  

   benda atau  

   karya seni  

   secara lisan 

1XPertem

uan 

2X35 

Menit 

Kurikulum 

2006 

Kaset/ teks 

dongeng  

Bina Bahasa 

Indonesia 3A 

hal 105-107 

1. Lisan 

2. Tertulis 

3.Ekspresi 
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Standar Kompetensi  : 3. Membaca 

                                                      Memahami teks dengan membaca nyaring, membaca intensif, dan membaca sekilas 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Alat dan 

Sumber Bahan 
Penilaian 

3.  Membaca 

3.2 Menjelaskan isi  

      teks (100-150  

      kata) melalui  

      membaca  

      intensif 

1. Siswa dapat 

membaca sekilas 

cerita pengalaman  

2. Siswa dapat 

menjawab pertanyaan 

berdasarkan cerita 

pengalaman  

3. Siswa dapat 

menyatakan pendapat 

atau perasaan 

mengenai pernyataan 

yang ada dalam cerita 

pengalaman 

4. Siswa dapat 

menceritakan 

kembali isi cerita 

pengalaman secara 

lisan 

Teks cerita 

pengalaman 

* Membaca  

   sekilas cerita  

   pengalaman  

* Menjawab  

   pertanyaan  

   berdasarkan  

   cerita   

   pengalaman 

* Menyatakan  

   pendapat atau  

   perasaan  

   mengenai  

   pernyataan yang 

   ada dalam cerita 

   pengalaman  

* Menceritakan  

   kembali isi  

   cerita  

   pengalaman  

   secara lisan 

1XPertem

uan 

2X35 

Menit 

Kurikulum 

2006 

Bina Bahasa 

Indonesia 3A 

hal 107-109 

1. Lisan 

2. Tugas 
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Standar Kompetensi  : 4. Menulis 

                                                      Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk paragraf dan puisi 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Alat dan 

Sumber Bahan 
Penilaian 

4.  Menulis 

4.1 Menyusun  

      paragraf  

      berdasarkan  

      bahan yang  

      tersedia dengan  

      memperhatikan  

      penggunaan  

      ejaan  

      Menggunakan 

      kata depan di  

      dan ke  

1. Siswa dapat 

melengkapi paragraf 

dengan kata-kata 

yang telah disediakan  

2. Siswa dapat 

mengurutkan gambar 

seri kemudian 

membuat karangan 

berdasarkan gambar 

seri 

3. Siswa dapat 

membacakan 

karangan secara lisan 

didepan kelas 

4. Siswa dapat 

menggunakan kata 

depan di dan ke  

Gambar 

ilustrasi 

* Melengkapi  

   paragraf dengan  

   kata-kata yang  

   telah disediakan  

* Mengurutkan  

   gambar seri  

   kemudian  

   membuat  

   karangan 

   berdasarkan  

   gambar seri 

* Membacakan  

   karangan secara  

   lisan didepan  

   kelas 

* Menggunakan  

   kata depan di  

   dan ke  

2XPertem

uan 

4X35 

Menit 

Kurikulum 

2006 

Bina Bahasa 

Indonesia 3A 

hal 109-111 

1. Tertulis 
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SILABUS 

 

Pelajaran   : 8 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester  : 3 / II 

Standar Kompetensi  : 1. Mendengarkan 

                                                      Memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak yang dilisankan. 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Alat dan 

Sumber Bahan 
Penilaian 

1.   Mendengarkan  

1.1 Melakukan  

      sesuatu  

      berdasarkan  

      penjelasan yang 

      disampaikan  

      secara lisan 

 

1. Siswa dapat 

mendengarkan 

dongeng yang 

dibacakan oleh guru  

2. Siswa dapat 

menjelaskan tokoh 

dan sifat tokoh yang 

terdapat dalam 

dongeng yang 

didengarkan  

3. Siswa dapat 

menjawab pertanyaan 

sesuai dengan 

dongeng yang 

didengar 

4. Siswa dapat 

menceritakan 

kembali isi dongeng 

dengan kata-katanya 

sendiri 

Teks berisi 

petunjuk 

melakukan 

sesuatu 

* Mendengarkan 

   dongeng yang    

   dibacakan oleh  

   guru  

* Menjelaskan  

   tokoh dan sifat  

   tokoh yang  

   terdapat dalam   

   dongeng yang  

   didengarkan 

* Menjawab  

   pertanyaan  

   sesuai dengan  

  dongeng yang  

  didengar 

* Menceritakan  

   kembali isi  

   dongeng dengan 

   kata-katanya 

sendiri 

1XPertem

uan 

2X35 

Menit 

Kurikulum 

2006 

Kaset/ teks 

dongeng  

Bina Bahasa 

Indonesia 3A 

hal 118 

1. Lisan 
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Standar Kompetensi  : 2. Berbicara  

Mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman da petunjuk dengan bercerita dan memberikan tanggapan / 

saran 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Alat dan 

Sumber Bahan 
Penilaian 

2.  Berbicara 

2.1 Menceritakan  

     pengalaman  

     yang  

     mengesankan  

    dengan  

     menggunakan 

     kalimat yang  

     runtut dan  

     mudah dipahami 

1. Siswa dapat 

membaca cerita 

pengalaman teman 

2. Siswa dapat 

menjawab pertanyaan 

sesuai dengan cerita 

pengalaman 

3. Siswa dapat 

menceritakan 

kembali cerita 

pengalaman teman 

4. Siswa dapat 

menceritakan 

pengalaman sendiri 

didepan kelas 

5.  Siswa dapat 

menanggapi cerita 

pengalaman 

temannya dengan 

bertanya atau 

mengemukakan 

pendapat 

Cerita 

tentang 

pengalaman 

* Membaca cerita  

   pengalaman  

   teman   

* Menjawab  

   pertanyaan  

   sesuai dengan  

   cerita  

   pengalaman 

* Menceritakan  

   kembali cerita  

   pengalaman  

   teman 

* Menceritakan  

   pengalaman  

   sendiri didepan  

   kelas 

*Menanggapi   

   cerita  

   pengalaman  

   temannya  

   dengan bertanya 

   atau  

   mengemukakan  

   pendapat 

1XPertem

uan 

2X35 

Menit 

Kurikulum 

2006 

Bina Bahasa 

Indonesia 3A 

hal 119-120 

1.Lisan 

2.Pengam

atan 
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Standar Kompetensi  : 3. Membaca 

                                                      Memahami teks dengan membaca nyaring, membaca intensif dan membaca sekilas 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Alat dan 

Sumber Bahan 
Penilaian 

3.  Membaca 

3.1 Membaca  

     nyaring teks (20- 

     25 kalimat)  

     dengan lafal dan 

     intonasi yang  

     tepat  

1. Siswa dapat 

membaca teks dengan 

lafal dan intonasi 

yang tepat 

2. Siswa dapat 

menjawab pertanyaan 

berdasarkan isi teks 

cerita 

3. Siswa dapat mencari 

bacaan di surat kabar 

anak kemudian 

membacakannya 

dengan nyaring 

4. Siswa dapat 

melengkapi kalmat 

dengan kata yang 

telah disediakan 

Teks bacaan * Membaca teks  

  dengan lafal dan  

   intonasi yang  

   tepat 

* Menjawab  

   pertanyaan  

   berdasarkan isi  

   teks cerita 

* Mencari bacaan 

   disurat kabar  

   anak kemudian 

  membacakannya  

   dengan nyaring 

* Melengkapi  

   kalimat dengan  

   kata yang telah  

   disediakan  

1XPertem

uan 

2X35 

Menit 

Kurikulum 

2006 

Bina Bahasa 

Indonesia 3A 

hal 120-122 

1.Lisan 

2.Tertulis 
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Standar Kompetensi  : 4. Menulis 

                                                      Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk paragraf dan puisi 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Alat dan 

Sumber Bahan 
Penilaian 

4.  Menulis 

4.2 Melengkapi  

     puisi anak  

     berdasarkan  

     gambar 

     Menggunakan  

     tanda baca dan  

     huruf kapital 

1. Siswa dapat 

melengkapi puisi 

2. Siswa dapat membuat 

puisi berdasarkan 

gambar 

3. Siswa dapat 

menggunakan tanda 

koma ( , ) 

4. Siswa dapat menulis 

huruf kapital dan 

tanda baca 

Gambar seri * Melengkapi  

   puisi  

* Membuat puisi  

   berdasarkan  

   gambar  

* Membuat tanda  

   koma ( , ) 

* Menulis dengan 

   huruf capital  

   dan tanda baca 

2XPertem

uan 

4X35 

Menit 

Kurikulum 

2006 

Bina Bahasa 

Indonesia 3A 

hal 122-124 

 

1.Tertulis 
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SILABUS 

 

Pelajaran   : 9 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester  : 3 / II 

Standar Kompetensi  : 1. Mendengarkan 

                                                      Memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak yang dilisankan. 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Alat dan 

Sumber Bahan 
Penilaian 

1.   Mendengarkan  

1.1 Mengomentari  

      tokoh-tokoh 

     cerita anak yang 

     disampaikan  

     secara lisan 

 

1. Siswa dapat 

mendengarkan cerita 

yang dibacakan guru 

sambil menjawab 

pertanyaan  

2. Siswa dapat mencatat 

tokoh-tokoh cerita 

dan latar 

3. Siswa dapat 

menanggapi tokoh 

cerita 

4. Siswa dapat 

menceritakan 

kembali cerita 

5. Mencari teks cerita 

dibuku atau koran 

kemudian 

menanggapi tokoh-

tokohnya  

Teks cerita 

anak 

* Mendengarkan 

   cerita yang  

   dibacakan guru  

   sambil  

   menjawab  

   pertanyaan 

* Mencatat tokoh- 

   tokoh cerita dan  

   latar  

* Menanggapi  

   tokoh cerita 

* Menceritakan 

   kembali cerita 

* Mencari teks  

   cerita di buku  

   atau Koran 

kemudian 

menanggpai 

tokoh-tokohnya  

1XPertem

uan 

2X35 

Menit 

Kurikulum 

2006 

Kaset/ teks 

dongeng  

Bina Bahasa 

Indonesia 3A 

hal 132-133 

1. Lisan 

2. Tertulis 
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Standar Kompetensi  : 2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, dan petunuk dengan bercerita dan memberikan tanggapan / 

saran 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Alat dan 

Sumber Bahan 
Penilaian 

2.   Berbicara 

2.3  Memberikan                                  

tanggapan dan    

saran sederhana 

terhadap suatu 

masalah dengan 

menggunakan 

kalimat yang runtut 

dan pilihan kata 

yang tepat 

1. Siswa dapat 

menentukan hal-hal 

pokok dalam gambar 

2. Siswa dapat 

menceritakan isi 

gambar secara lisan 

3. Siswa dapat 

menanggapi isi cerita 

secara lisan 

 

Gambar dan 

cerita 

* Menentukan  

   hal-hal pokok  

   dalam gambar   

* Menceritakan 

   isi gambar  

   secara lisan   

* Menanggapi isi  

   cerita secara  

   lisan 

1XPertem

uan 

2X35 

Menit 

Kurikulum 

2006 

Bina Bahasa 

Indonesia 3A 

hal 133-136 

1. Lisan 

2. Tertulis 

3.Pengam

atan 
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Standar Kompetensi  : 3. Membaca 

                                                      Memehami teks dengan membaca nyaring, membaca intensif dan membaca dongeng 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Alat dan 

Sumber Bahan 
Penilaian 

3.  Membaca 

3.1 Membaca  

     nyaring teks (20- 

    25 kata) dengan  

    lafal dan intonasi  

    yang tepat 

1. Siswa dapat 

membaca teks bacaan 

dengan lafal dan 

intonasi yang tepat 

2. Siswa dapat 

menjawab pertanyaan 

berdasarkan isi teks 

bacaan   

3. Siswa dapat 

menyatakan pendapat 

atau perasaan sesuai 

pernyataan 

4. Siswa dapat 

menyimpulkan isi 

teks bacaan  

5. Siswa dapat mencari 

kata-kata sulit dalam 

teks bacaan  

 

Gambar dan 

cerita 

* Membaca teks  

   bacaan dengan  

   lafal dan  

   intonasi yang  

   tepat   

* Menjawab  

   pertanyaan  

   berdasarkan isi  

   teks bacaan   

* Menyatakan  

   pendapat atau  

   perasaan sesuai  

   pernyataan 

* Menyimpulkan  

   isi teks bacaan 

* Mencari kata- 

   kata sulit dalam  

   teks bacaan 

1XPertem

uan 

2X35 

Menit 

Kurikulum 

2006 

Bina Bahasa 

Indonesia 3A 

hal 136-137 

1. Lisan 

2.Pengam

atan 
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Standar Kompetensi  : 4. Menulis  

                                                      Mengungkapkan pikiran, perasan dan informasi dlam bemtuk paragraf dan puisi  

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Alat dan 

Sumber Bahan 
Penilaian 

4.  Menulis 

4.2. Melengkapi  

      puisi anak  

      berdasarkan  

      gambar 

      Menggunakan 

      tanda koma ( , ) 

      Menggunakan    

      huruf kapital 

1. Siswa dapat 

melengkapi puisi 

dengan kata-kata 

yang telah disediakan  

2. Siswa dapat menulis 

puisi berdasarkan 

gambar 

3. Siswa dapat 

membacakan puisi 

dengan penuh 

penghayatan 

4. Siswa dapat 

menanggapi 

pembacaan puisi 

teman 

5. Siswa dapat 

melengkapi kalimat 

dengan tanda baca 

koma ( , ) 

 

Gambar 

ilustrasi 

* Melengkapi  

   puisi dengan  

   kata-kata yang  

   telah disediakan   

* Menulis puisi  

   berdasarkan   

   gambar   

* Membacakan  

   puisi dengan  

   penuh  

   penghayatan 

* Menanggapi  

   pembacaan  

   puisi teman  

* Melengkapi  

   kalimat dengan 

   tanda baca  

   koma  

2XPertem

uan 

4X35 

Menit 

Kurikulum 

2006 

Bina Bahasa 

Indonesia 3A 

hal 138-140 

1. Tertulis 
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Lampiran 2: 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SDN Galu  

Kelas/Semester : III/Genap 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (2x pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

Memahami kegiatan membaca. 

B. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan proses membaca dengan baik dan benar 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah proses pembelajaran siswa dapat: 

Pertemuan I 

1. Menjelaskan peranan pentingnya membaca 

2. Menjelaskan latar belakang dan cara membaca dengan baik dan benar 

 Pertemuan II 

1. Menjelaskan keterkaitan antara membaca dengan penggunaan media 

buku cerita 

2. Mengidentifikasi hasil permasalahan dalam pengunaan media buku 

cerita 

D. Materi Pembelajaran 

1. Peranan membaca bagi kehidupan 

2. Alasan mengapa membaca itu penting 

3. Penggunaan media buku cerita 

4. Manfaat media buku cerita 

E. Pendekatan Dan Metode Pembelajaran 

1.  Pendekatan                : Penggunaan media buku cerita 

2.  Metode                      : berpasangan/berkelompok 
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F. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

a. Kegiatan Awal 

1. Membuka dengan memberi salam 

2. Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas 

3. Menampilkan buku cerita bergambar  

4. Memotifasi siswa, bahwa membaca itu sangat penting dan 

menguntungkan bagi siswa 

5. Menampilkan buku cerita bergambar 

6. Mengingatakan tentang materi sebelumnya 

7. Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan cara menuliskannya 

di papan tulis 

8. Membentuk kelompok diskusi 

b. Kegiatan inti 

1. Guru menjelaskan  konsep 

2. Siswa dibagi beberapa tim. Setiap tim terdiri dari 4 orang. 

Dalam satu tim ada 2 pasangan. Setiap pasangan dalam satu tim 

ada yang menjadi pelatih dan ada yang patner. 

3. Guru membagikan soal membaca kepada si patner 

4. Patner menjawab soal, dan si pelatih bertugas mengecek 

jawabannya. 

5. Bertukar peran. Si pelatih menjadi patner dan si patner menjadi 

pelatih 

6. Guru membagikan soal membaca kepada si patner 

7. Patner menjawab soal, dan si pelatih bertugas mengecek 

jawabannya. 

8. Setiap pasangan kembali ke tim awal dan mencocokkan jawaban 

satu sama lain. 

9. Guru membimbing dan memberikan arahan atas jawaban dari 

berbagai soal dan tim mengecek jawabannya. 
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c. Kegiatan Akhir 

- Guru bersama siswa menyusun kesimpulan tentang 

informasi/materi pelajaran 

- Guru menugaskan kepada setiap siswa untuk mengidentifikasi 

dan menyusun cara membaca denga baik 

 

Pertemuan II 

1. Kegiatan Awal 

1. Memberi salam kepada siswa 

2. Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas 

3. Memotifasi siswa  

4. Mengingatkan tentang materi sebelumnya 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan cara menuliskannya 

di papan tulis 

6. Siswa dipersilahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-

masing 

2. Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan  manfaat dan metode membaca menggunakan 

buku cerita 

2. Siswa dibagi beberapa tim. Setiap tim terdiri dari 4 orang. 

Dalam satu tim ada 2 pasangan. Setiap pasangan dalam satu tim 

ada yang menjadi pelatih dan ada yang patner. 

3. Guru membagikan soal atau bahan bacaan kepada si patner 

4. Patner menjawab soal, dan si pelatih bertugas mengecek 

jawabannya. 

5. Bertukar peran. Si pelatih menjadi patner dan si patner menjadi 

pelatih 

6. Guru membagikan soal kepada si patner 

7. Patner menjawab soal, dan si pelatih bertugas mengecek 

jawabannya.  
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8. Setiap pasangan kembali ke tim awal dan mencocokkan jawaban 

satu sama lain. 

9. Guru membimbing dan memberikan arahan atas jawaban dari 

berbagai soal dan tim mengecek jawabannya. 

3. Kegiatan Akhir 

1. Guru bersama siswa menyusun kesimpulan tentang 

informasi/materi pelajaran 

2. Guru memberi penugasan kepada siswa untuk membaca dengan 

menggunakan buku cerita  

G. Sumber/Bahan 

1. Sugihartono, 2008, Bina Bahasa Indonesia 3A  Depdiknas, Jakarta: 

pusat perbukuan. 

2. Jurnal 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SDN Galu  

Kelas/Semester : III/Genap 

Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit (2x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami cara meningkatkan kemampuan membaca melalui buku cerita. 

B. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan cara meningkatkan kemampuan membaca melalui metode 

buku cerita. 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah proses pembelajaran siswa dapat: 

Pertemuan I 

1. Menganalisis perbedaan antara membaca dengan mengunakan metode 

buku cerita degan tidak mengunakan. 

2. Menjelaskan keterkaitan membaca dengan media buku cerita . 

Pertemuan II 

1. Mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam membaca. 

2. Menyusun kronologi pelaksanaan membaca dengan buku cerita dalam 

peningkatan kemampuan membaca murid 

D. Materi Pembelajaran 

1. Perbedaan membaca dengan tidak mengunakan media buku cerita 

2. Cara membaca yang baik. 

3. Manfaat media buku cerita 

4. dampak dari membaca dengan media buku cerita 

E. Pendekatan Dan Metode Pembelajaran 

1.  Pendekatan                : Model  Media Buku Cerita 

2.  Metode                      : Berpasangan/berkelompok 

F. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan Awal 
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1. Membuka dengan memberi salam 

2. Memeriksa kehadiran siswa,dan kebersihan kelas 

3. Menagih hasil tugas-tugas siswa 

4. Melakukan apersepsi dan memotifasi siswa  

5. Mengecek pemahaman siswa tentang materi sebelumnya melalui 

tanya jawab 

b. Kegiatan inti 

1. Guru menjelaskan  konsep 

2. Siswa dibagi beberapa tim. Setiap tim terdiri dari 4 orang. Dalam 

satu tim ada 2 pasangan. Setiap pasangan dalam satu tim ada yang 

menjadi pelatih dan ada yang patner. 

3. Guru membagikan soal membaca kepada si patner 

4. Patner menjawab soal, dan si pelatih bertugas mengecek 

jawabannya.  

5. Bertukar peran. Si pelatih menjadi patner dan si patner menjadi 

pelatih 

6. Guru membagikan soal membaca kepada si patner 

7. Patner menjawab soal, dan si pelatih bertugas mengecek 

jawabannya.  

8. Setiap pasangan kembali ke tim awal dan mencocokkan jawaban 

satu sama lain. 

9. Guru membimbing dan memberikan arahan atas jawaban dari 

berbagai soal dan tim mengecek jawabannya. 

c. Kegiatan Akhir 

1. Guru bersama siswa menyusun kesimpulan tentang 

informasi/materi pelajaran 

2. Guru memberi apresiasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja 

kelompok 

3. Guru memberikan penugasan kepada siswa untuk membuat kliping 

yang berhubungan dengan materi yang di pelajari 

Pertemuan II 
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1.   Pendahuluan 

1. Membuka dengan memberi salam 

2. Memeriksa kehadiran siswa,dan kebersihan kelas 

3. Menagi hasil tugas-tugas siswa 

4. Melakukan apersepsi dan memotivasi siswa 

5. Mengecek pemahaman siswa tentang materi sebelumnya 

melalui tanya jawab 

2. Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan  konsep 

2. Siswa dibagi beberapa tim. Setiap tim terdiri dari 4 orang. Dalam 

satu tim ada 2 pasangan. Setiap pasangan dalam satu tim ada yang 

menjadi pelatih dan ada yang patner. 

3. Guru membagikan soal kepada si patner 

4. Patner menjawab soal, dan si pelatih bertugas mengecek 

jawabannya. 

5. Bertukar peran. Si pelatih menjadi patner dan si patner menjadi 

pelatih 

6. Guru membagikan soal kepada si patner 

7. Patner menjawab soal, dan Si pelatih bertugas mengecek 

jawabannya.  

8. Setiap pasangan kembali ke tim awal dan mencocokkan jawaban 

satu sama lain. 

9. Guru membimbing dan memberikan arahan atas jawaban dari 

berbagai soal dan tim mengecek jawabannya. 

3. Kegiatan Akhir 

1. Guru bersama siswa menyususn kesimpulan tentang 

informasi/materi pelajaran 

2. Guru memberi tugas siswa secara individu (PR) 

d. Sumber Bahan 

1. Sugihartono, 2008, Bina Bahasa Indonesia 3A  Depdiknas, 

Jakarta: pusat perbukuan 

2. Jurnal 
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Lampiran 3 

  Format Observasi Pembelajaran oleh Guru 

 

NO Aspek Penilaian 
Terlaksana 

Ya Tidak 

A Kegiatnan Pra Pembelajaran 

1. Membuka Pelajaran dengan memberi salam √  

2. Memeriksa kehadiran siswa √  

3. Melaksanakan kegiatan apersepsi dan memotifasi siswa √  

4. Mengingatkan materi sebelumnya √  

B. Kegiatan Inti Pembelajaran 

5. Menyampaikan tujuan pembelajaran  √ 

6. Memberi pemahaman dasar tentang materi Pelajaran √  

7. Menyajikan materi pelajaran mulai dari  yang sederhana 

hingga yang kompleks 

 √ 

8. Menunjukkan siswa bagaimana melakukan 

pengkategorian berkenaan dengan informasi/marei 

pelajaran 

 √ 

9. Menjelaskan langkah kegiatan dalam pembelajaran √  

10. Mengorganisir siswa ke dalam kelompok yang telah 

dibentuk 

√  

11. Membagikan LKS √  

12. Memberikan kesempatan kepada siswa/ kelompok untuk 

bekerja dan berdiskusi untuk menemukan informasi 

baru berkenaan dengan materi pelajaran 

 √ 

13. Membimbing siswa dalam kerja kelompok/ diskusi 

untuk mengorganisasikan informasi/ materi yang 

ditemukan 

 √ 

14. Beberapa wakil kelompok diminta untuk 

mempersentasikan hasil diskusi kelompoknya didepan 

 √ 
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kelas dan ditanggapi kelompok lain 

C Menutup Pelajaran 

15. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa 

 √ 

16. Melakasanakan tindak lanjut dengan memberi arahan, 

atau kegiatan, atau tugas  sebagai remedy/pengayaan 

 √ 

17. Melakukan tes di akhir pelajaran √  
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Lampiran 4   

 

Format Observasi Aktifitas Siswa 

 

No Aspek Penilaian Terlaksana 

Ya Tidak 

1. Mendengarkan/ memperhatikan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru 

√  

2. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru diawal 

pembelajaran 

 √ 

3. Mengorganisasikan diri dalam kelompok   √ 

4. Membaca / memahami LKS √  

5. Mengerjakan LKS √  

6. Mendiskusikan/kerjasama dengan teman dalam 

mengerjakan LKS 

√  

7. Bertanya kepada teman/guru tentang hal yang tidak 

dimengerti dalam LKS 

√  

8. Mengorganisasikan informasi/ materi yang didiskusikan  √  

9. Menghubungkan materi yang sedang dipelajari dengan 

informasi lain yang diketahui 

√  

10. Menjawab/memberi penjelasan  atas pertanyaan teman √  

11. Menghargai pendapat teman √  

12. Membuat laporan hasil kerja kelompok   √ 

13. Mempersentasikan hasil kerja LKS √  

14. Membuat/menarik kesimpulan tentang materi pelajaran 

yang sedang dibahas 

√  

15. Mencatat tugas-tugas yang diberikan √  
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Lampiran  5 

Cerita Kancil dan Buaya 

 

Pada saat itu hawa panas di musim kemarau 

menyelimuti hutan yang lebat, semilir angin spoi-spoi membuat seekor penghuni 

hutan yang cerdik dan pintar bernama kancil ini ingin sekali merasakan hawa 

sejuk di luar hutan, "Wah... panas sekali udara hari ini..!! cari udara segar dulu 

ah...!!" kata si kancil, akhirnya keluarlah si kancil dari hutan, dengan wajah yang 

dipenuhi dengan wajah lesuh dan kusam karena haus dan lapar karena dimusim 

kemarau itu makanan dan air yang ada dihutan semakin berkurang. "Wow... indah 

sekali kilauan air itu, oh air... aku datang....!!" kata si kancil sambil berjalan 

mendekati sungai, Terlihat kilauan air bak intan didepan mata di siang hari itu, 

tergeraklah sikancil untuk mendatangi kilauan itu yang berasal dari aliran sungai 

yang tak jauh dari tempa kancil berdiri. Karena haus diteguklah air dari sungai 

untuk menghilangkan rasa dahaga kancil. 

 

Hari semakin siang dan hawa semakin panas, rasa dahaga kancil sudah hilang 

bergantilah rasa lapar yang datang melanda si kancil, "Hausku sudah terobati, 

sekarang sudah waktunya makan siang" kata si kancil, akhirnya si kancil yang 

cerdik dan pintar itu memiliki ide untuk berjalan-jalan menyusuri tepi sungai 

untuk mencari makanan. si kancil itu berjalan tidak menjauh dari sungai agar pada 

saat haus si kancil tidak perlu jauh-jauh untuk mencari sumber air untuk di 

minum. Hari semakin terik dan semakin panas, sudah sangat jauh sekali si kancil 

masih berjalan menyusuri tepi sungai tak lama kemudian ternyata si kancil 

melihat sebuah ladang dengan banyak sekali makanan kesukaan kancil. Lalu si 

kancil menengok ke kanan dan ke kiri ternyata tidak ada jembatan yang 

http://2.bp.blogspot.com/-Ut0zETMjksA/U-4n44HpR3I/AAAAAAAAA4M/rgsdC_Vy8iQ/s1600/bukuampuh-kancil-dan-buaya.jpg
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mengubungkan daerah di sebrang sunngai. kancil pun bingung dan akhirnya si 

kancil berjalan lagi menyusuri sungai itu sambil mencari akal untuk bisa 

menyebrang sungai itu. 

 

Sambil berfikir dan berjalan santai si kancil kaget bertemu dengan seekor buaya, 

akhirnya sang kancil itu berniat untuk menyapa sang buaya "selamat siang wahai 

buaya" sapa si kancil, dijawab oleh sang buaya "selamat siang kancil", pada siang 

yang terik dan buaya yang berderet menunggu mangsa akhirnya senang sekali, 

katanya dalam hati "Pucuk di cinta ulampun tiba " tak sia-sia buaya menunggu 

mangsa akhirnya muncul dengan sendirinya. akhirnya sang buaya dan teman-

temanya yang banyak ingin berniat menjadikan sang kancil untuk makan siang, 

 

Karena si kancil adalah hewan yang sangat cerdik dia langsung menggunakan akal 

nya untuk mengelabuhi sang buaya, akhirnya sikancil bilang kepada buaya " hae 

sang buaya, aku kesini karena utusan raja sulaiman untuk menyampaikan pesan 

kepadamu sang buaya" dijawab oleh buaya "kamu membawa pesan apa dari raja 

sulaiman sang kancil?" sang kancil pun menjawab "aku kesini di suruh 

menghitung berapa jumlah buaya yang ada di sngai ini yang nantinya akan diberi 

oleh sang raja hadiah", sang buaya tidak percaya " kamu adalah binatang yang 

sangat cerdik, biasanya kamu berbohong si kancil" akhirnya kancil mencari akal 

agar sang buaya percaya pada dia kata si kancil pada buaya "Benar sang sang 

buaya aku tidak bohong, kalau aku bohong aku bersedia kou jadikan makan 

siangmu hari ini" akhirnya sang buaya pun percaya dan memanggil teman-

temannya. 

 

Setelah beberapa saat kemudian sang buaya dan teman-temannya berkumpul di 

hadapan sang kancil, dan buaya itu berkata kepada si kancil " hae sang kancil 

sekarang kami sudah berkumpul semua, cepat kou hitung dan segerahlah kau 

bertemu dengan Raja Sulaiman", Jawab sang kancil, "Baiklah,, sekarang kamu 

dan teman-temanmu ber barislah berderet sampai kesebrang sana aku akan mulai 

menghitung", buaya dan teman-temanya mulai berbaris dan akhirnya membetuk 
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barisan sampai kesebrang seperti jembatan penghubung san sang kancilpun mulai 

menghitung meloncat kebadan buaya dengan santai seperti tak punya masalah, 

 

Setelah sampai sebrang sungai kancil berkata "hae... hae sang buaya aku ucapkan 

terima kasih aku sekarang sudah tahu jumlahnya nanti aku sampaikan kepada Raja 

Sulaiman dan kamu pasti akan di beri hadiah olehnya", kata sang buaya "Baiklah 

kancil aku akan menunggu sampai kamu kembali lagi" 

 

Akhirnya si kancil berhasil menyebrang sungai dan rasa lapar yang tak 

tertahankan itu terobati dengan banyaknya makanan. dari cerita itu bisa diambil 

kesimpulan bahwa dalam keadaan yang bahaya sekalipun kita bisa menjadikannya 

sesuatu yang bermanfaat meskipun sedikit berbohong,, : 

 

Pengarang: Yudhistira Ikranegara Penerbit: Bintang Indonesia Jakarta Usia 

kelayakan baca: mulai dari balita 
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Lampiran 6   

Instrumen Tes Evaluasi Belajar Siklus I 

 

LEMBAR SOAL 

Nama  : ......................................................... 

Hari/tanggal : .......................................................... 

Petunjuk : berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tepat ! 

1. Apa judul cerita pada dongeng tersebut,....... 

a. Kancil dengan harimau 

b. Kancil dan Buaya 

c. kancil dengan kura-kura 

d. Kancil dengan ular 

2. Kemanakah kancil sedang berjalan 

a. Kebun 

b. Sawah 

c. Hutan dan sungai 

d. Pemukiman 

3. Mengapa air dan makanan sulit di dapat 

a. Karena sedang musim kemarau 

b. Karena sedang musim hujan 

c. Karena terbakar 

d. Karena habis di jarah 

4. Kenapa wajah kancil lesu dan kusam 

a. Karena belum mandi 

b. Karena belum maka 

c. Karena sedang kelaparan 

d. Karena di kejar buaya 

5. Kemana kancil mendekatai air 

a. Ke sawah 

b. Ke Kebun 

c. Ke Hutan 
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d. Ke Sungai 

6. Untuk apa kancil meminum air sungai 

a. Untuk mandi 

b. Untuk berkaca 

c. Untuk menghilangkan rasa dahaga 

d. untuk berkumur-kumur 

7. Kemana kancil berjalan-jalan mencari makan untuk mengobati rasa laparnya 

a. Ke Tepi Sungai 

b. Ke dalam Sungai 

c. Ke dalam hutan 

d. Ke dalam kebun 

8. Dimana kancil melihat makana 

a. Di Sungai 

b. Di Ladang 

c. Di Kebun 

d. Di Hutan 

9. Apa yang sedang di cari kancil untuk menuju ladang 

a. Makanan 

b. Jembatan untuk menyebarang 

c. Air 

d. Teman 
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Lampiran 7   

Kunci Jawaban Tes Evaluasi Belajar Siklus I 

  

No Kunci Jawaban 

1 b 

2 c 

3 a 

4 c 

5 d 

6 c 

7 a 

8 b 

9 b 
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Lampiran 8   

Instrumen Tes Evaluasi Belajar siklus II 

 

LEMBAR SOAL 

Nama  : ......................................................... 

Hari/tanggal : .......................................................... 

Petunjuk : berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tepat ! 

1. Siapakah yang di temui kancil pada saat sedang berjalan di tepi sungai 

a. Monyet 

b. Ular 

c. Buaya 

d. Harimau 

2. Apakah kata yang diucapkan kancil pada saat bertemu buaya ; 

a. Apa kabar buaya 

b. Selamat siang wahai buaya  

c. Sedang apa buaya 

a. Makan apa buaya 

3. Perkataan dalam hati apa yang diucapkan oleh buaya 

a. Selamat siag kancil 

b. Pucuk di cinta ulampun tiba 

a. bikin apa kancil 

b. Mau kemana kancil 

4. Mau di jadikan apa si kancil oleh kawanan buaya yang sedang berderet di 

sungai 

a. Makan siang 

b. Makan malam 

c. Sarapan pagi 

5. Akal apa yang digunakan oleh kancil untuk mengelabui buaya 

a. hae sang buaya, aku kesini karena utusan raja sulaiman untuk 

menyampaikan pesan kepadamu sang buaya  

b. Meminta buaya untuk berbaris; 
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c. Mengusir dan melempari buaya; 

6. Jawaban apa yang diberikan sang buaya dalam hal menjawab pertanyaan sang 

kancil 

a. mau kemana kancil 

b. buat apa kamu ke sungai kancil 

c. pulang kamu kehutan sebelum kami makan 

d. kamu membawa pesan apa dari raja sulaiman sang kancil  

7. Utuk apa buaya berbaris berderet di sungai 

a. Untuk menagkap kancil 

b. Untuk membuat jembatan 

c. Untuk berjemur 

d. Untuk di hitung oleh sang kancil 

8. Kata apa yang diucapkan oleh sang kancil setelah berhasil menyebrang 

a. Ketipu kamu buaya 

b. Terimakasih banyak 

c. hae... hae sang buaya aku ucapkan terima kasih aku sekarang sudah tahu 

jumlahnya nanti aku sampaikan kepada Raja Sulaiman dan kamu pasti 

akan di beri hadiah olehnya" 

d. Sampai jumpa 

9. Apa yang dilakukan buaya dengan memangil temannya untuk berderet di 

sungai 

a. agar rapi 

b. ada makanan siang 

c. agar mudah di hitung oleh sang kancil dan dijadikan sebagai alat untuk 

menyebrang 

d. untuk menguatkan barisan 
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Lampiran 9  

 

Kunci Jawaban Tes Evaluasi Belajar Siklus II 

 

No Kunci Jawaban 

1 c 

2 b 

3 b 

4 a 

5 a 

6 d 

7 d 

8 c 

9 c 
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Lampiran 10  

 

Lembar Observasi Proses Pembelajaran dengan menggunakan media Buku 

Cerita  Bergambar pada Siklus I 

 

Pertemuan 1 : 

 

Format Observasi untuk Guru 

 

No  Indikator yang diamati Terlaksana 

Ya  Tidak  

I Pengamatan KBM   

 A. Pendahuluan  √ 

 1. Apersepsi   √ 

 2. Menyampaikan tujuan pembelajaran  √ 

 3. Memotivasi siswa   

II B. Kegiatan inti   

 1. Memperkenalkan Media Buku Cerita √  

 2. Memberikan penjelasan mengenai materi 

yang akan dipelajari melalui beberapa 

contoh 

√  

 3. Menunjuk beberapa orang siswa untuk 

maju ke depan mendemonstrasikan Media 

Buku Cerita 

√  

 4. Memberikan kesempatan siswa bertanya √  

 5. Memberi sosal-soal latihan sebagai aplikasi 

konsep 

√  

 6. Membimbing siswa dalam menyelesaikan 

soal-soal latihan didepan kelas 

√  

 7. Mengarahkan siswa kejawaban yang benar √  
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III C. Penutup   

 1. Membuat rangkuman dengan melibatkan 

siswa 

√  

 2. Memberikan evaluasi dan tugas/PR  √ 

 3. Memotivasi siswa untuk belajar di rumah √  

IV D. Suasana kelas   

 1. Siswa antusias √  

 2. Guru antusias √  

 3. Waktu sesuai alokas √  

 4. KBM sesuai RPP √  
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Lampiran 11 

 

Format Observasi untuk Siswa 

 

No  Indikator yang diamati Terlaksana 

Ya Tidak 

1 Mempersiapkan alat pembelajaran √  

2 Mengatur tempat duduk √  

3 Memberikan salam √  

4 Memperhatikan dan menyimak penjelasan guru √  

5 Maju kedepan dan mendemonstrasikan Media Buku 

Cerita 

√  

6 Menanyakan hal-hal yang belum dimengerti  √ 

7 Mengerjakan soal-soal latihan melalui bimbingan guru √  

8 Mendemostrasikan soal-soal latihan di depan kelas √  

9 Membuat rangkuman hasil belajar  √ 
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Lampiran 12 

 

Lembar Observasi Proses Pembelajaran dengan menggunakan media Buku 

Cerita Bergambar 

 

Pertemuan 2 : 

 

Format Observasi untuk Guru 

 

No  Indikator yang diamati Terlaksana 

Ya  Tidak  

I Pengamatan KBM   

 A. Pendahuluan √  

 1. Apersepsi  √  

 2. Menyampaikan tujuan pembelajaran √  

 3. Memotivasi siswa √  

II B. Kegiatan inti    

 1. Memperkenalkan Tipe Media Buku Cerita √  

 2. Memberikan penjelasan mengenai materi 

yang akan dipelajari melalui beberapa contoh 

√  

 3. Mengorganisasi siswa dalam bentuk 

kelompok 

√  

 4. Memberikan kesempatan siswa bertanya √  

 5. Memberi kesempatan siswa bertanya √  

 6. Membagikan LKS kepada siswa setiap 

kelompok 

√  

 7. Mengarahkan siswa kejawaban yang benar √  

III C. Penutup   

 1. Membuat rangkuman dengan melibatkan 

siswa 

√  
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 2. Memberikan evaluasi dan tugas/PR √  

 3. Memotivasi siswa untuk belajar di rumah √  

IV D. Suasana kelas   

 1. Siswa antusias √  

 2. Guru antusias √  

 3. Waktu sesuai alokas √  

 4. KBM sesuai RPP √  
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Lampiran 13 

 

Format Observasi untuk Siswa 

 

No  Indikator yang diamati Terlaksana 

Ya Tidak 

1 Mempersiapkan alat pembelajaran √  

2 Mengatur tempat duduk √  

3 Memberikan salam √  

4 Mengikuti petunjuk guru membagi kelompok  √  

5 Memperhatikan dan menyimak penjelasanguru √  

6 Bertanya dan mengerjakan pertanyaan pada LKS √  

7 Melakukan kerjasama dalam kelompok √  

8 Menyampaikan kesulitan belaajr yang dialami √  

9 Membuat rangkuman hasil belajar √  
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Lampiran 14: 

 

Dokumentasi Dalam Proses Pembelajaran 

 

A. Siklus I 

 

Pertemuan I 

 

 
Gambar 1 : Guru Sedang Memberikan Materi Pada tiap-tiap Kelompok 

 

 

 

         
Gambar 2 dan 3: Guru Memberikan arahan dan bimbingan kepada Kelompok siswa 
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Gambar 4 dan 5: Guru Sedang melakukan observasi pada tiap-tiap kelompok siswa 

 

 
Gambar 6: Guru Melakukan Penilaian Terhadap kelompok siswa 
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Pertemuan II 

 

 

 
Gambar 7: Siswa sedang membaca Materi Dalam Buku Paket Bahasa Indonesia 

 

 
Gambar 8: Guru Mengawasi Siswa yang sedang membaca Buku Cerita Bergambar 
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Gambar 9: Guru Memulai Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk soal Pilihan Ganda 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10: Guru Memeriksa Jawaban Siswa 
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B. Siklus II 

Pertemuan I 

 

      
Gambar 11: Guru Sedang Memberikan Penjelasan Kepada siswa terhadap materi yang akan 

dipelajari 

 

 

 
Gambar 12: Siswa sedang bertanya terkait materi pembelajaran 
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Gambar 13: Guru Sedang menuliskan format penilaian dalam tugas yang diberikan kepada 

siswa 

 

 
Gambar 14: Siswa sedang Mengerjakan Tugas yang diberikan oleh Guru 
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Gambar 15: Guru Sedang Memeriksa jawaban Siswa 
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Pertemuan II 

 

 
Gambar 16: Guru Sedang menjelaskan tujuan Pembelajaran 

 

 
Gambar 17: Guru sedang Mengarahkan siswa terkait materi yang akan dipelajari 
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Gambar 18: Siswa Sedang Membaca Buku Cerita Bergambar melalui pengawasan guru. 

 

 

 
Gambar 19: Media pembelajaran : Cerita bergambar yang berjudul Kancil dan Buaya 
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Gambar 20: Media pembelajaran : Cerita bergambar yang berjudul Kancil dan Buaya 

 

 

 
Gambar 21: Kondisi sekolah yang tampak dari depan 
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Gambar 22: Kondisi Halaman Sekolah 

 

 
Gambar 23: Papan Nama SDN Galu 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


