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Sekolah : SD/MI

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas/Semester : IV/1

Tema : Perpustakaan

Standar Kompetensi : 3. Memahami teks agak panjang (150–200 kata), petunjuk pemakaian, makna kata
dalam kamus/ensiklopedi.

1. Mendengarkan penjelasan tentang petunjuk denah dan simbol daerah/lambang
korps.

2. Mendeskripsikan secara lisan tempat sesuai denah dan petunjuk penggunaan
suatu alat.

4. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk
percakapan, petunjuk, cerita, dan surat.

Kompetensi Dasar : 3.1 Menemukan pikiran pokok teks agak panjang (150–200 kata) dengan cara
membaca sekilas.

1.2 Menjelaskan kembali secara lisan atau tulis penjelasan tentang simbol daerah/
lambang korps.

2.1 Mendeskripsikan tempat sesuai dengan denah atau gambar dengan kalimat yang
runtut.

4.4 Menulis surat untuk teman sebaya tentang pengalaman atau cita-cita dengan
bahasa yang baik dan benar dan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar,
tanda titik, tanda koma, dll).

Indikator : 3.1.1 Mampu membaca sekilas teks agak panjang (150–200 kata).
3.1.2 Mampu menemukan pikiran pokok teks agak panjang (150–200 kata) dengan

cara membaca sekilas.
1.2.8 Mampu menjelaskan kembali secara tertulis setelah diperdengarkan penjelasan

mengenai lambang korps.
2.1.1 Mampu mendeskripsikan tempat sesuai dengan denah atau gambar dengan

kalimat yang runtut.
2.1.5 Mampu mendeskripsikan suatu tempat di lingkungannya.
4.1.1 Mampu mendeskripsikan bagian-bagian surat.
4.1.2 Mampu mendeskripsikan tanda baca dalam sebuah surat.
4.1.3 Mampu membetulkan penggunaan huruf besar dan tanda baca dalam kutipan

surat.
4.1.4 Mampu membuat sepucuk surat tentang pengalaman atau cita-cita dengan

bahasa yang baik dan benar dan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf
besar, tanda titik, tanda kola, dll).

4.1.5 Mampu menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat dengan kata ”dan”.
4.1.6 Mampu memisahkan satu kalimat menjadi dua kalimat dengan menghilangkan

kata ”dan”.

Alokasi Waktu : 19 × 35 menit (8 kali pertemuan)

1. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat membaca sekilas teks agak panjang (150–200 kata).
2. Siswa dapat menemukan pikiran pokok teks agak panjang (150–200 kata) dengan cara membaca

sekilas.
3. Siswa dapat menjelaskan kembali secara tertulis setelah diperdengarkan penjelasan mengenai lambang

korps.
4. Siswa dapat mendeskripsikan tempat sesuai dengan denah atau gambar dengan kalimat yang runtut.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Pelajaran 5
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5. Siswa dapat mendeskripsikan suatu tempat di lingkungannya.
6. Siswa dapat mendeskripsikan bagian-bagian surat.
7. Siswa dapat mendeskripsikan tanda baca dalam sebuah surat.
8. Siswa dapat membetulkan penggunaan huruf besar dan tanda baca dalam kutipan surat.
9. Siswa dapat membuat sepucuk surat tentang pengalaman atau cita-cita dengan bahasa yang baik dan

benar dan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll.).
10. Siswa dapat menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat dengan kata ”dan”.
11. Siswa dapat memisahkan satu kalimat menjadi dua kalimat dengan menghilangkan kata ”dan”.

2. Materi Pembelajaran
a. Pikiran Pokok
b. Lambang Korps
c. Denah
d. Surat

3. Metode Pembelajaran
a. Pemodelan
b. Tanya jawab
c. Diskusi
d. Inkuiri

4. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama
a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab tentang membaca sekilas.
b. Kegiatan Inti

1. Siswa membuka buku Bahasa Indonesia, Intan Pariwara Kelas IV halaman 51–53.
2. Siswa memahami petunjuknya dengan bimbingan guru.
3. Siswa membaca wacana ”Kantor Perpustakaan Daerah Pasaman Diresmikan”.
4. Siswa menentukan pokok pikiran dalam wacana tersebut.
5. Hasil pekerjaan ditukarkan dengan teman sebangku.
6. Siswa dan guru bersama-sama mengambil simpulan dan menentukan penilaian.
7. Setelah pekerjaan dinilai, hasil pekerjaan dikembalikan kepada siswa semula.
8. Siswa dan guru memberi hadiah berupa tepuk tangan kepada siswa lain yang mendapat nilai

terbaik.
c. Kegiatan Akhir

1. Siswa dan guru melakukan refleksi.
2. Tugas rumah siswa

a. Carilah sebuah bacaan di koran, majalah, atau buku;
b. Fotokopi dan tempelkan di selembaran kertas;
c. Bacalah bacaan secara sekilas;
d. Tandailah pikiran pokok tiap-tiap paragraf dalam bacaan;
e. Catatlah pikiran pokok tiap-tiap paragraf dalam bacaan;
f. Kumpulkan pekerjaan pada gurumu.

Pertemuan Kedua
a. Kegiatan Awal

1. Siswa mengumpulkan tugas rumah sebagai penilaian tugas rumah.
2. Siswa dan guru bertanya jawab tentang lambang korps.

b. Kegiatan Inti
1. Siswa diperdengarkan penjelasan tentang lambang korps dari buku Bahasa Indonesia Intan

Pariwara halaman 55.
2. Siswa mendengarkan dan mencatat serta menjelaskan kembali secara tertulis arti lambang korps

yang diperdengarkan.
3. Hasil pekerjaan siswa ditukarkan dengan teman sebangku.
4. Siswa membuka buku Bahasa Indonesia Intan Pariwara halaman 55 untuk mencocokkan.
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5. Siswa dan guru menentukan penilaian.
6. Siswa membuat kelompok.
7. Siswa diperdengarkan arti suatu lambang yang lain.
8. Siswa secara kelompok mendengarkan, mencatat, dan menjelaskan kembali arti lambang korps

yang diperdengarkan serta hasilnya dikumpulkan pada guru.
c. Kegiatan Akhir

Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Ketiga
a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab tentang denah.
b. Kegiatan Inti

1. Siswa membuka buku Bahasa Indonesia Intan Pariwara halaman 57–58 tentang denah letak
perpustakaan Daerah Tegalwuni.

2. Siswa mengamati, memilih 2 tempat yang menarik, dan menceritakan tentang lokasi yang dituju
Fitria ke tempat tersebut di depan kelas.

3. Siswa dan guru memberi tanggapan serta simpulan.
4. Siswa berkelompok.
5. Setiap kelompok menerangkan perjalanan dari kelas IV ke suatu ruangan di sekolah tersebut

sambil melakukan peragaan.
6. Kelompok yang lain memberi tanggapan.
7. Kegiatan No.5 dan No.6 dilakukan kelompok secara bergantian dan ruangan yang berbeda.

c. Kegiatan Akhir
1. Siswa dan guru melakukan refleksi.
2. Siswa diberi tugas membawa contoh surat pada pertemuan yang akan datang.

Pertemuan Keempat
a. Kegiatan Awal

1. Siswa memperlihatkan contoh surat.
2. Siswa dan guru bertanya jawab tentang macam-macam surat/jenis surat beserta ciri-cirinya.
3. Siswa berkelompok.

b. Kegiatan Inti
1. Siswa membuka buku Bahasa Indonesia Intan Pariwara halaman 58–60.
2. Siswa secara berkelompok membaca surat tersebut kemudian menentukan bagian-bagian surat

dan tanda baca yang digunakan.
3. Siswa dan guru mengambil simpulan.

c. Kegiatan Akhir
Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Kelima
a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab mengenai surat.
b. Kegiatan Inti

1. Siswa disajikan sepucuk surat yang belum benar penggunaan huruf besar dan tanda bacanya.
2. Siswa membetulkan surat tersebut dengan menggunakan huruf besar dan tanda baca dengan

benar.
3. Hasil pekerjaan ditukar dengan teman sebangku.
4. Siswa dan guru mengambil kesimpulan dan penilaian.
5. Hasil kerja siswa dikembalikan pada siswa semula.

c. Kegiatan Akhir
Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Keenam
a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab mengenai surat.
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b. Kegiatan Inti
1. Siswa membuat sepucuk surat yang berisi tentang pengalamannya atau cita-citanya sendiri dengan

memperhatikan kelengkapan bagian-bagian surat, susunan kalimat, dan penggunaan huruf besar
serta tanda baca yang benar.

2. Hasil kerja siswa ditukar teman untuk dikoreksi mengenai kelengkapan bagian-bagian surat,
susunan kalimat, dan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang benar.

3. Siswa memperbaiki suratnya setelah dikoreksi temannya atas bimbingan guru.
c. Kegiatan Akhir

1. Siswa dan guru melakukan refleksi.
2. Siswa diberi tugas mengirim surat kepada temannya melalui pos. Jika mendapat balasan, surat
balasan tersebut diserahkan kepada guru.

Pertemuan Ketujuh
a. Kegiatan Awal

1. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai surat.
b. Kegiatan Inti

1. Siswa disajikan 2 kalimat untuk diubah menjadi satu kalimat dan sebaliknya.
2. Soal demi soal dari guru siswa kerjakan dengan bimbingan guru.
3. Siswa membuka buku Bahasa Indonesia Intan Pariwara kelas IV halaman 62.
4. Siswa mengerjakan latihan C dan D.
5. Hasil pekerjaan siswa ditukarkan teman.
6. Siswa dan guru mengambil kesimpulan dan menentukan penilaian.

c. Kegiatan Akhir
Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Ketujuh
Ulangan Harian

5. Sumber Belajar
a. Buku Bahasa Indonesia Kelas 4 SD/MI, Anton Suparyanta dkk., 2006
b. Koran, majalah, buku perpustakaan
c. Lingkungan
d. Lambang Korps
e. Surat

6. Penilaian
a. Teknik : Tes tertulis, Penugasan, Tes Lisan, Tes Unjuk Kerja.
b. Bentuk instrumen : Tes Uraian, Tugas Rumah, Daftar Pertanyaan, Simulasi.
c. Contoh instrumen :

I. Membaca
Bacalah secara sekilas bacaan di bawah ini. Kemudian, catatlah pikiran pokok tiap-tiap paragraf
yang ada dalam bacaan!

Perpustakaan Sekolah

”Perpustakaan di sekolah kami sempit dan terasa sesak karena satu ruangan dengan koperasi
dan PMR”. Pernyataan itu dikemukakan salah seorang peserta diklat pengelola perpustakaan
sekolah tingkat nasional. Diklat pengelola perpustakaan sekolah tingkat nasional itu dilaksanakan
di Cipayung, Bogor, beberapa waktu lalu.

Diklat pengelola perpustakaan sekolah tingkat nasional yang diikuti 120 peserta dari 10 provinsi.
Sebagian besar peserta mengungkapkan masalah yang hampir sama saat sesi tanya jawab.
Masalah tersebut mengenai kondisi, koleksi, dan pengelola perpustakaan sekolah.

Kondisi perpustakaan sekolah umumnya belum memadai, baik ukuran luasnya maupun
fasilitasnya. Banyak perpustakaan sekolah yang luasnya sama dengan ruang belajar, tidak memiliki
kursi dan meja baca yang layak. Bahkan, ada yang disaturuangkan dengan organisasi lain.
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Begitu pula koleksi perpustakaan, banyak buku yang tidak bisa dimanfaatkan. Hal ini
dikarenakan buku yang ada terutama buku paket yang dikirim dari pusat (Depdiknas) ada yang
tidak sesuai kurikulum yang berlaku saat ini. Akhirnya, sebagian guru atau pengajar memilih buku-
buku dari penerbit (swasta) sebagai acuan dalam proses KBM (kegiatan belajar mengajar). Hal ini
bagi peserta didik yang orang tuanya mampu tentu tidak menjadi masalah. Bagaimana dengan
mereka yang dari golongan tak mampu?

Sudah sedemikian parahkah perpustakaan sekolah di negara kita? Jawabnya tentu relatif,
mungkin ya, mungkin tidak. Di kota besar, di sekolah seperti Al Azhar, SMA Lab School, SMAN 70
Jakarta, SMA Regina Pacis Bogor, atau sekolah lainnya mungkin tidak ada masalah dengan
perpustakaan sekolah. Realitas memperlihatkan bahwa sekolah yang memiliki reputasi baik memiliki
perpustakaan yang terkelola dengan baik pula. Di beberapa daerah perpustakaan sekolah
sepertinya memang dinomorduakan. Dalam pembagian tugas atau struktur organisasi, kedudukan
pengelola perpustakaan berada di bawah wakil sarana dan prasarana. Bahkan,  ada yang tidak
memasukkan pendanaan perpustakaan ke dalam RAPBS (rencana anggaran pendapatan dan
belanja sekolah). Kalaupun ada dananya, sangat minim dan kadang tidak sesuai yang dianggarkan.

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com

II. Mendengarkan
(Guru membacakan penjelasan lambang paskibraka, siswa menjelaskan kembali lambang
Paskibraka secara tertulis). Jelaskan kembali penjelasan lambang Paskibraka yang dibacakan
gurumu secara tertulis!
Paskibraka adalah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
Lambang Paskibraka adalah bunga teratai yang
dikelilingi oleh rantai yang berbentuk lingkaran dan
belah ketupat masing-masing 16 buah. Bunga teratai
tumbuh dari bawah ke atas, artinya Paskibra tumbuh
dari masyarakat kalangan bawah dari negara yang
sedang berkembang.

Sumber: http://www.brevet.com

III. Berbicara
Perhatikan denah di bawah ini!

Ceritakan perjalanan Fitri dari rumah ke Perpustakaan Tegalwuni
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IV. Menulis
1. Lihatlah kerangka surat, di bawah ini!

Deskripsikanlah nomor-nomor pada kerangka surat di atas!
2. Buatlah sepucuk surat pribadi tentang cita-citamu atau pengalamanmu yang ditujukan kepada

temanmu dengan memperhatikan kelengkapan bagian-bagian surat, susunan kalimat, dan
penggunaan huruf besar serta tanda bacanya!

3. Gabungkanlah kalimat di bawah ini!
a. Pak Anton sedang membaca.

Pak Anton sedang menulis.
b. Pak Burhan membeli mobil.

Pak Arif membeli sepeda motor.
c. Ibu Ani sedang mengajar di kelas.

Ibu Budi sedang mengajar di kelas.
4. Pisahkanlah kalimat-kalimat di bawah ini menjadi dua kaliamt!

a. Mira dan Tina sedang belajar.
b. Rudi dan Anton sedang membuat kliping.

Pedoman Penskoran Nilai

I. Membaca

1

2

3

4

5

6

7

8

No.

1.

Deskriptor

Betul
Salah

Jumlah skor maksimum

Skor

1
0

1

Skor membaca 5 × 1 = 5
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II. Mendengarkan

Skor mendengarkan 5

No.

1.

2.

Deskriptor

Sesuai
Kurang sesuai
Tidak sesuai
Tidak mengerjakan

Semua/Benar
Sebagian/kurang benar
Tidak sama sekali/Tidak benar

Jumlah skor maksimum

Skor

3
2
1
0

2
1
0

5

Aspek

Isi

Ejaan

III. Berbicara

IV. Menulis
1.

Skor mendengarkan 5

No.

1.

2.

Deskriptor

Alternatif benar
Alternatif kurang benar
Alternatif tidak benar
Tidak mengerjakan

Semua/Benar
Sebagian/kurang benar
Tidak sama sekali/Tidak benar

Jumlah skor maksimum

Skor

3
2
1
0

2
1
0

5

Aspek

Isi

Ejaan

No.

1.

Deskriptor

Benar
Salah

Jumlah skor maksimum

Skor

1
0

1

Skor menulis 8  × 1 = 8
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2.

3.

4.

Skor menulis
No. 1 = 8

2 = 9
3 = 3
4 = 2

––––––––––
Jumlah = 22

Nilai akhir aspek membaca = perolehan skor
skor maksimum(22)

 × skor ideal (100) = . . . .

Skor menulis nomor 2 = 9

No.

1.

2.

3.

Deskriptor

Lengkap (8)
Kurang lengkap (5, 5, 7)
Tidak lengkap (1, 2, 3, 4)
Tidak mengerjakan (0)

Runtut
Kurang runtut
Tidak runtut
Tidak mengerjakan

Semua benar
Sebagian benar
Kurang benar
Sama sekali tidak benar

Jumlah skor maksimum

Skor

3
2
1
0

3
2
1
0

3
2
1
0

9

Aspek

K e l e n g k a p a n
bagian surat

Susunan kalimat

P e n g g u n a a n
huruf besar dan
tanda baca.

No.

1.

Deskriptor

Benar
Salah

Jumlah skor maksimum

Skor

1
0

1

Skor menulis nomor 3 = 3 × 1 = 3

No.

1.

Deskriptor

Benar
Salah

Jumlah skor maksimum

Skor

1
0

1

Skor menulis nomor 4 = 2 × 1 = 2
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Kunci Jawaban

I. Membaca
1. Paragraf 1 :

Paragraf 2 :
Paragraf 3 : Kondisi perpustakaan sekolah umumnya belum memadai, baik ukuran luasnya

maupun fasilitasnya.
Paragraf 4 : Begitu pula koleksi perpustakaan, banyak buku yang tidak bisa dimanfaatkan.
Paragraf 5 : Sudah demikian parahkan perpustakaan sekolah di negara kita? Jawablah tentu

relatif, mungkin ya, mungkin tidak.

II. Mendengarkan
Paskibraka adalah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Lambang Paskibraka adalah bunga teratai
yang dikelilingi oleh rantai yang berbentuk lingkaran dan belah ketupat masing-masing 16 buah. Bunga
teratai tumbuh dari bawah ke atas, artinya Paskibraka tumbuh dari masyarakat kalangan bawa dari
negara yang sedang berkembang.

III. Berbicara
Alternatif jawaban
Fitria berjalan ke selatan melewati Jalan Dahlia. Sampai di pertigaan, Fitria berjalan ke barat melewati
Jalan Mawar. Sesudah Toko Bumi Citra, Fitria berjalan ke selatan melewati jalan Kenanga. Sampai di
Puskesmas, Fitria berjalan ke timur melewati Jalan Kantil. Nah, di Jalan Kantil itulah Puskesmas Daerah
Tegalwuni berada. Tepatnya disebelah timur toko Alam Baru.

IV. Menulis
1. Nomor 1. Tempat dan tanggal penulisan surat.

Nomor 2. Alamat penerima surat
Nomor 3. Salam pembuka surat
Nomor 4. Kalimat pembuka isi surat
Nomor 5. Isi surat
Nomor 6. Kalimat penutup isi surat.
Nomor 7. Salam penutup surat
Nomor 8. Nama dan tanda tangan pengirim surat.

2. Jawaban diserahkan guru (kebijaksanaan guru (kebijaksanaan guru)
3. a. Pak Anton sedang membaca dan menulis.

b. Pak Burhan dan Pak Arif membeli mobil.
c. Ibu Ani dan Ibu Budi sedang mengajar di kelas.

4. a. Mira sedang belajar.
Tina sedang belajar.

b. Rudi sedang membuat kliping.
Anton sedang membuat kliping.

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Kelas

____________________ ____________________
NIP. NIP.


