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Sekolah : SD/MI

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas/Semester : IV/2

Tema : Studi Wisata

Standar Kompetensi : 7. Memahami teks melalui membaca intensif, membaca nyaring, dan membaca
pantun.

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk
karangan, pengumuman, dan pantun anak.

6. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dengan berbalas pantun dan
bertelepon.

5. Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun.

Kompetensi Dasar : 7.1 Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif.
8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan

penggunaan ejaan ( huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll).
6.2 Menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon sesuai dengan isi pesan.
5.2 Menirukan pembacaan pantun anak dengan lafal dan intonasi yang tepat.

Indikator : 7.1.1 Mampu menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca
intensif.

7.1.2 Mampu mengartikan kata-kata sukar dengan mencari dalam kamus/
ensiklopedia.

7.1.3 Mampu membuat kalimat dengan kata-kata yang telah dicari artinya dalam
kamus.

8.1.1 Mampu menyusun kalimat acak menjadi sebuah paragraf yang runtut.
8.1.7 Mampu menentukan kalimat utama pada paragraf yang telah disusun runtut

dari kalimat acak.
8.1.6 Mampu menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll.)
6.2.3 Mampu memperagakan percakapan dalam bertelepon.
6.2.4 Mampu menyampaikan pesan dalam bentuk tulisan.
5.2.1 Mampu menirukan pembacaan pantun anak dengan lafal dan intonasi yang

tepat.

Alokasi Waktu : 20 × 35 menit (8 pertemuan)

1. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif.
2. Siswa dapat mengartikan kata-kata sukar dengan mencari dalam kamus/ensiklopedia.
3. Siswa dapat membuat kalimat dengan kata-kata yang telah dicari artinya dalam kamus.
4. Siswa dapat menyusun kalimat acak menjadi sebuah paragraf yang runtut.
5. Siswa menentukan kalimat pada paragraf yang telah disusun runtut dari kalimat acak.
6. Siswa dapat menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan penggunaan

ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll.)
7. Siswa dapat memperagakan percakapan dalam bertelepon.
8. Siswa dapat menyampaikan pesan dalam bentuk tulisan.
9. Siswa dapat menemukan pembacaan pantun anak dengan lafal dan intonasi yang tepat.
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2. Materi Pembelajaran
a. Kalimat utama
b. Karangan
c. Pesan
d. Pantun

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

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

Siswa dan guru bertanya jawab tentang macam-macam membaca.
b. Kegiatan Inti

1. Siswa disajikan sebuah wacana ( Buku Bahasa Indonesia, Kelas IV PT Intan Pariwara halaman
114–115).

2. Siswa membaca wacana tersebut secara intensif serta menemukan kalimat utamanya pada setiap
paragraf.

3. Hasil pekerjaan siswa ditukar hasil pekerjaan teman.
4. Siswa dan guru membuat simpulan.

c. Kegiatan Akhir
1. Siswa dan guru melakukan refleksi.
2. Siswa mendapat tugas untuk membawa Kamus Bahasa Indonesia pada pelajaran yang akan

datang.

Pertemuan Kedua
a. Kegiatan Awal

Siswa dan guru bertanya jawab mengenai cara mencari kata sulit (mencari artinya) dalam kamus.
b. Kegiatan Inti

1. Siswa mencari kata-kata sukar dalam wacana pada kegiatan I/pertemuan I dan menentukan artinya
dalam kamus.

2. Siswa dan guru menyimpulkan.
3. Siswa membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata sukar yang sudah diartikan dalam kamus

(kata-katanya sudah ditentukan bersama antara murid dan guru).
4. Siswa dan guru membuat simpulan dan tanggapan.

c. Kegiatan Akhir
1. Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Ketiga
a. Kegiatan Awal

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

1. Siswa disajikan beberapa kalimat acak (Buku Bahasa Indonesia, Kelas IV PT Intan Pariwara
halaman 117).

2. Siswa menyusun beberapa kalimat acak menjadi paragraf yang padu.
3. Siswa menentukan kalimat utama pada paragraf yang telah disusun dari kalimat acak.
4. Siswa dan guru membuat simpulan.

c. Kegiatan Akhir
Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Keempat
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a. Kegiatan Awal
Siswa dan guru bertanya jawab mengenai karangan.

b. Kegiatan Inti
1. Siswa menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan ejaan.
2. Hasil karangan siswa yang terbaik dari penilaian siswa dan guru dipajang di papan pajangan.

c. Kegiatan Akhir
Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Kelima
a. Kegiatan Awal

1. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai dialog.
2. Siswa berkelompok (2 orang).

b. Kegiatan Inti
1. Siswa disajikan suatu percakapan (Buku Bahasa Indonesia Kelas IV PT Intan Pariwara halaman

120).
2. Siswa secara berkelompok melakukan peragaan.
3. Kelompok lain menanggapi.
4. Kegiatan no.2 dan no.3 dilakukan secara bergantian sampai semua kelompok berkesempatan

memperagakan. (Guru secara diam-diam menilai keterampilan bicara siswa dengan memperhatikan
lafal, intonasi, dan penampilan).

c. Kegiatan Akhir
Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Keenam
a. Kegiatan Awal

1. Siswa dan guru bertanya jawab mengenai dialog.
2. Siswa berkelompok (dua orang).

b. Kegiatan Inti
1. Setiap siswa membuat suatu pesan kepada temannya melalui telepon.
2. Secara berkelompok dua-dua, melakukan percakapan. Yang mendapat pesan segera menulis di

buku memo/pesan.
3. Kegiatan pada no. 2 dilakukan secara bergantian sehingga semua siswa mendapat kesempatan

menyampaikan pesan dan menuliskan pesan yang ia terima.
4. Siswa yang memberi pesan menanggapi hasil pesan yang ditulis oleh siswa lawan bicaranya.
5. Siswa dan guru membuat simpulan dan menilai.

c. Kegiatan Akhir
Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Ketujuh
a. Kegiatan Awal

1. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang pantun.
2. Siswa berkelompok.

b. Kegiatan Inti
1. Siswa disajikan beberapa pantun anak (Buku Bahasa Indonesia kelas IV PT Intan Pariwara halaman

121–122).
2. Kelompok yang satu membacakan pantun kelompok yang lain menirukan.
3. Kegiatan no.2 dilakukan secara bergantian.

c. Kegiatan Akhir
Siswa dan guru melakukan refleksi.

Pertemuan Kedelapan
Ulangan Harian

5. Sumber Belajar
a. Buku Bahasa Indonesia Kelas 4 SD/MI, Anton Suparyanta dkk., 2006
b. Kamus Bahasa Indonesia
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6. Penilaian
a. Teknik : Tes Tulis, Tes Unjuk Kerja.
b. Bentuk instrumen : Tes Uraian, Simulasi.
c. Contoh instrumen :

I. Membaca
Kerjakan soal-soal di bawah ini!
1. Bacalah wacana berikut ini dan temukanlah gagasan pokok atau kalimat utama tiap-tiap

paragraf!

Candi Borobudur

Candi Borobudur merupakan salah satu objek wisata terkenal di Indonesia. Bahkan, Candi
Borobudur sudah terkenal di seantero bumi. Lokasi wisata Candi Borobudur tidak jauh dari
Kota Magelang, Jawa Tengah.

Candi Borobudur berupa bangunan megah dari batu. Oleh karena kemegahan dan
keajaibannya itu, Candi Borobudur termasuk salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Tempat
wisata Candi Borobudur tidak pernah sepi pengunjung. Mereka berdatangan dari berbagai
kota di Indonesia, bahkan ada yang berasal dari luar negeri. Ada yang datang berombongan,
ada pula yang datang secara pribadi.

Dari tempat parkir sampai ke lokasi Candi Borobudur ditempuh dengan berjalan kaki.
Namun, di sana disediakan pula kereta api mini yang siap mengantar pengunjung mengelilingi
Candi Borobudur.

Di sepanjang tempat parkir sampai lokasi candi berderet pedagang cendera mata. Ada
pula pedagang yang menjajakan dagangannya langsung kepada pengunjung. Tampaknya
cendera mata yang disukai banyak wisatawan adalah miniatur Candi Borobudur dan patung
Buddha.

2. Artikan istilah-istilah berikut ini!
a) wisata
b) seantero
c) lokasi
d) miniatur
d) cendera mata

3. Buatlah kalimat dengan kata-kata pada soal nomor 2!

II. Menulis
Kerjakan soal-soal di bawah ini!
1. Susunlah kalimat-kalimat acak di bawah ini menjadi paragraf yang padu!

a. Mereka mencari tempat yang tidak dilanda banjir.
b. Orang-orang pun berusaha menyelamatkan barang-barang dan jiwanya.
c. Banijir yang datang tiba-tiba membuat semua orang menjadi repot.
d. Semua barang dikeluarkan dari rumah dan dibawa menyelamatkan diri.

2. Tentukan kalimat utama pada paragraf yang telah kamu susun dari kalimat acak pada soal
nomor 1 di atasi!

3. Susunlah karangan dengan memperhatikan ejaannya!

III. Berbicara
Kerjakan soal-soal bawah ini!
Perhatikan percakapan melalui telepon berikut ini!
Rifki : ”Halo, selamat siang.”
Ibu Amad : ”Selamat siang.”
Rifki : ”Apa benar ini rumah Amad, Bu.”
Ibu Amad : ”Betul, ini siapa?”
Rifki : ”Saya Rifki, Bu. Teman sekolah Amad.”
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Ibu Amad : ”O, Rifki. Saya ibunya Amad.”
Rifki : ”Amad ada, Bu?”
Ibu Amad : ”Sedang ke warung. Ada yang perlu ibu bantu?”
Rifki : ”Terima kasih, Bu. Kalau begitu, saya titip pesan saja buat Amad.”
Ibu Amad : ”Iya, boleh. Pesannya apa, ya?”
Rifki : ”Amad ditunggu di sekolah pukul empat sore. Kami akan berlatih sepak bola sebentar,

Bu. Karena pertandingannya diundur.”
Ibu Amad : ”Sore ini, Rif?”
Rifki : ”Betul, Bu.”
Ibu Amad : ”Baiklah, nanti ibu sampaikan.”
Rifki : ”Terima kasih, Bu. Selamat siang.”
Ibu Amad : ”Selamat siang.”

Jawablah sesuai percakapan di atas!
a. Siapakah sebagai penelepon?
b. Siapakah yang menerima telepon?
c. Siapakah yang menerima pesan dari penelepon?
d. Jika kamu sebagai ibu, bagaimana kamu menyampaikan pesan kepada

IV. Mendengarkan
Dengarkanlah pembacaan pantun dari gurumu baik-baik!
Kuda poni tarik pedati,/

bawa batu bata dan pasir.//

Buang sampah jangan di kali, /

agar kita terhindar dari banjir.//

Berilah tanda-tanda pantun pada pantun di bawah ini sesuai dengan intonasi yang digunakan
gurumu!
Kuda poni tarik pedati,
bawa batu bata dan pasir.
Buang sampah jangan di kali,
agar kita terhindar dari banjir.

Pedoman Penskoran Nilai

I. Membaca
1.

No.

1.

Deskriptor

Jawaban benar 4
Jawaban benar 3
Jawaban benar 2
Jawaban benar 1
Jawaban semua salah
tidak mengerjakan

Jumlah skor maksimum

Skor

5
4
3
2
1
0

5

Skor maksimum membaca
No. 1 = 1 × 5 = 5
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2.

3.

Skor maksimum membaca
No. 1 = 5

2 = 10
3 = 15

–––––––––––
Jumlah = 30

Nilai akhir aspek membaca = 
perolehan skor

skor maksimum(30)  × skor ideal (100) = . . . .

II. Menulis
1.

2.

No.

1.

Deskriptor

Tepat
Kurang tepat (mendekati tepat)
Tidak tepat sama sekali
Tidak mengerjakan

Jumlah skor maksimum

Skor

3
2
1
0

3

Skor maksimum menulis
No. 1 = 1 × 3 = 3

No.

1.

Deskriptor

Jawaban benar/tepat
Jawaban mendekati benar
Jawaban tidak benar/tidak mengerja-
kan

Jumlah skor maksimum

Skor

2
1
0

2

Skor maksimum membaca
No.2 = 5 × 2 = 10

Skor maksimum membaca No.3 = 5  × 3 = 15

No.

1.

2.

Deskriptor

Sesuai
Tidak sesuai/tidak mengerjakan

Tepat
Kurang tepat
Tidak tepat

Jumlah skor maksimum

Skor

1
0

2
1
0

3

Aspek

Kesesuaian
kalimat

Ejaan

No.

1.

Deskriptor

Tepat
Tidak tepat/tidak mengerjakan

Jumlah skor maksimum

Skor

1
0

1

Skor maksimum menulis
No. 2 = 1 × 1 = 1



Bahasa Indonesia 4 SD/MI 73

3.

Skor maksimum menulis
No. 1 = 3

2 = 1
3 = 5

–––––––––––
Jumlah = 9

Nilai akhir aspek membaca = 
perolehan skor

skor maksimum(9)  × skor ideal (100) = . . . .

III. Berbicara

Skor maksimum berbicara 5

Nilai akhir aspek membaca = 
perolehan skor

skor maksimum(5) × skor ideal (100) = . . . .

Skor maksimum membaca No.3 = 1  × 5 = 5

No.

1.

2.

Deskriptor

Sesuai
Kurang sesuai
Tidak sesuai
Tidak mengerjakan

Tepat
Kurang tepat
Tidak tepat

Jumlah skor maksimum

Skor

3
2
1
0

2
1
0

5

Aspek

Kesesuaian
tema dengan
isi

Ejaan

No.

1.

Deskriptor

Jawaban benar 4
Jawaban benar 3
Jawaban benar 2
Jawaban benar 1
Jawaban salah semua
Tidak mengerjakan

Jumlah skor maksimum

Skor

5
4
3
2
1
0

5
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IV. Mendengarkan

Skor maksimum mendengarkan 5

Nilai akhir aspek membaca = 
perolehan skor

skor maksimum(5)  × skor ideal (100) = . . . .

Kunci Jawaban

I. Membaca
1. Paragraf 1 : Candi Borobudur merupakan salah satu objek wisata terkenal di Indonesia.

Paragraf 2 : Candi Borobudur berupa bangunan megah dari batu.
Paragraf 3 : Dari tempat parkir sampai ke lokasi Candi Borobudur ditempuh dengan berjalan

kaki.
Paragraf 4 : Di sepanjang tempat parkir sampai lokasi candi berderet pedagang cendera mata.

2. 1. darma wisata/pariwisata
2. antero = seluruh/segenap
3. menunjukkan tempat
4. barang tiruan yang kecil
5. hadiah/kenang-kenangan berupa barang

3. Kunci jawaban diserahkan kepada guru (kebijaksanaan guru).

II. Menulis
1. Banjir yang datang tiba-tiba membuat semua orang menjadi repot. Orang-orang pun berusaha

menyelamatkan barang-barang dan jiwanya. Semua barang dikeluarkan dari rumah dan dibawa
menyelamatkan diri. Mereka mencari tempat yang tidak dilanda banjir.

2. Banjir yang datang tiba-tiba membuat semua orang menjadi repot.

III. Berbicara
1. Rifki
2. Ibu Ahmad
3. Ibu Ahmad
4. Mad, tadi Rifki pesan lewat telepon kamu ditunggu di sekolah pukul empat sore. Teman-temanmu

akan berlatih sepak bola sebentar karena pertandingannya diundur.

No.

1.

Deskriptor

4 baris tepat penggunaannya
3 baris tepat penggunaannya
2 baris tepat penggunannya
1 baris tepat penggunaannya
Tidak tepat sama sekali
Tidak mengerjakan

Jumlah skor maksimum

Skor

5
4
3
2
1
0

5
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IV. Mendengarkan
Kuda poni tarik pedati,/

bawa batu bata dan pasir.//

Buang sampah jangan di kali, /

agar kita terhindar dari banjir.//

. . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Kelas

____________________ ____________________
NIP. NIP.


