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MODEL 1 

 

MENCERITAKAN ISI DONGENG 

Kemampuan yang ingin dicapai: 

1. Siswa dapat membaca dongeng dengan suara nyaring. 

2. Siswa dapat mencatat tokoh dan sifat tokoh dalam dongeng 

3. Siswa dapat mencatat pesan dan amanat dalam dongeng 

4. Siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng. 

 

A. MEMBACA DONGENG 

Bacalah dongeng di bawah ini di depan teman – temanmu dengan suara yang 

lantang, jelas dan benar ! 

 

PETUALANGAN DI PULAU RAKSASA 

Nina dan Nino adalah saudara kembar yang masih anak-anak. Meskipun 

demikian keduanya suka melakukan petualangan. Mereka tinggal di sebuah 

kampung nelayan. 

Suatu hari mereka berpetualang dengan menggunakan perahu sederhana. 

Mereka berlayar sampai pulau raksasa. Di pantai mereka menemukan jejak-

jejak kaki raksasa. 

Kedua anak itu berjalan menyusuri pulau raksasa. Rasa takut dan cemas tak 

dihiraukannya. Sampai akhirnya mereka menjumpai rumah yang sangat 

besar ukurannya. 

Petunjuk Guru dan Orang Tua : 
Guru menugaskan salah satu siswa untuk membaca dongeng di depan kelas. Untk 
orang tua dapat membacakan sendiri dongeng yang akan di pelajari. 
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Mereka nekad masuk ke rumah itu. Betapa terkejutnya mereka. Ternyata 

ada raksasa laki-laki sedang tidur di dekat pintu. Sejenak Nina menjadi 

ragu. 

Namun Nino pantang mundur. Dia mengajak Nina masuk ke kamar tidur. 

Wooow…! semua serba besar! Mulai dari bantal, guling, kasur serta tempat 

tidurnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina dan Nino berjalan ke arah dapur pelan-pelan. Di sana dilihatnya 

seorang raksasa perempuan. “Ayooo, kita lariii!”  teriak Nino ketakutan. 

Mereka bersembunyi di balik sebuah guci. Sementara itu Si Raksasa 

perempuan membangunkan Sang suami. Kedua anak kembar itu sangat 

ketakutan. 

Semula mereka mengira akan dimangsa raksasa itu. Ternyata kedua raksasa 

itu baik hatinya. Bahkan mereka menawari untuk menginap di Pulau 

Raksasa. 

Ketika jamuan makan tiba, Nina dan Nino terheran heran dibuatnya. Semua 

peralatan makan dalam ukuran raksasa. Terpaksa mereka makan di atas 

meja makan. 

Sehabis makan mereka diajak berkeliling pulau raksasa. Nino dipanggul 

raksasa laki-laki dan Nina dipanggil istri raksasa . “Ini benar-benar 

pengalaman yang tak akan terlupakan!” kata mereka dalam hati. 

Petunjuk Guru dan Orang Tua : 
Setelah salah satu siswa membacakan dongeng, guru /orang tua menugaskan 
siswa/anaknya untuk mengerjakan tugas. 
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Sesaat kemudian raksasa laki-laki pergi ke sebuah rumpun bambu. 

Beberapa pohon ditebangnya dengan gergaji. Setelah itu dibuatnya menjadi 

mainan baru. 

Mainan itu namanya egrang. Nina dan Nino mencobanya dengan senang. 

Keesokanhari mainan baru itu dibawanya pulang. 

 

B. TOKOH DALAM DONGENG 

Setelah kalian mendengarkan/membaca dongeng “Petualangan di Pulau 

Raksasa” yang dibacakan oleh temanmu atau kalian baca , tentu kalian 

dapat memahami isi dongeng tersebut.  

 

Tugas : 

Tulislah tokoh-tokoh yang terdapat dalam dongeng “Petualangan di Pulau 

Raksasa”!  

 

 

C     PESAN/NASEHAT DALAM DONGENG 

Dari dongeng “Petualangan di Pulau Raksasa” terdapat pesan/nasihat  yang 

terkandung di dalamnya.  

 

Tugas : 

Jelaskan pesan/nasehat dari dongeng “Petualangan di Pulau Raksasa”! 

Petunjuk Guru: 

Setelah salah satu siswa membacakan dongeng, guru memberi kesempatan kepada 
siswa untuk mencatat hal-hal penting dari dongeng yang tersebut.. 
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D. MENCERITAKAN KEMBALI ISI DONGENG 

Dalam menceritakan kembali isi dongeng  kita menggunakan kata/kalimat 

sendiri! Dalam menulis kembali isi dongeng,  dibagi menjadi menjadi 3 

bagian yaitu:  

1. awal kejadian, 

2. inti dongeng, 

3. akhir dongeng. 

Ketiga bagian tersebut merupakan satu bagian dari keseluruhan dongeng 

tersebut.  

 

Tugas : 

Ceritakan kembali isi dongeng “Petualangan di Pulau Raksasa” pada lembar 

kerja di bawah ini ! 

 

Apa itu dongeng ? 

1. Pengertian “Dongeng”. 

Dongeng adalah suatu cerita yang isinya tidak terjadi dengan 

sebenarnya.  Isi, tokoh,  tempat dan  waktu dalam cerita tersebut 

hanya rekayasa dari penulis (fiktif). 

2. Contoh dongeng . 

• Kancil dan Buaya. 

• Kancil dan Seekor Harimau. 

• Kera dan Pedagang Buah. 

• Peri dan Seorang Petani 

• Seekor Naga Raksasa 

3. Setiap dongeng mengandung pesan - pesan yang akan disampaikan 

oleh penulis kepada pembaca. Dengan pesan tersebut pembaca dapat 

mengetahui isi dongeng dan mengambil maknanya. 
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4. Bahasa yang digunakan dalam dongeng adalah bahasa yang 

sederhana. Hal ini supaya pembaca mudah untuk menangkap isi 

dongeng tersebut. 

5. Dongeng dahulu sering diceritakan oleh orang tua ketika akan 

meninabobokkan anaknya (sebagai pengantar tidur). 
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Lampiran 1. 

LEMBAR KERJA SISWA 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia   

Kelas / Semester : III / 1 

Nama   : ………………………………….. 

Tanggal  : …………………… 

 

Setelah kalian membaca dongeng di atas, ceritakan kembali dongeng 

tersebut dengan kalimat/kata-kata sendiri! Tulislah jawabanmu pada lembar 

kerja di bawah ini! 

 

……………………………………….………….. 

1.  Awal kejadian. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………… 

2. Inti dongeng. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………… 

 

3. Akhir dongeng. 

………………………………………………………………………………

………… 

………………………………………………………………………………

………… 

………………………………………………………………………………

………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………… 

 

B. UJI KOMPETENSI 

Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar 

sesuai isi dongeng ! 

1. Apa judul dongeng yang kalian pelajari?  

2. Sebutkan tokoh-tokoh dalam dongeng tersebut! 

3. Mengapa Nina dan Nino terkejut ketika memasuki rumah? 

4. Bagaimana sifat tokoh raksasa dalam dongeng tersebut! 

5. Nasihat apa yang terkandung pada dongeng tersebut? 

6. Bagaimana akhir cerita dari dongeng tersebut! 

Selamat mengerjakan! 

 

 
 

Petunjuk Guru dan Orang Tua : 

Untuk mengetahui tingkat penguasaan isi dongeng, guru/orang tua  menugaskan siswa 
mengerjakan pertanyaan dari isi dongeng yang didengar.
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 Lampiran 2. 

LEMBAR PENGAMATAN 

PENILAIAN MEMBACA DONGENG 

 

No. Nama 

Suara 

(10-20) 

Kelancara 

(10-30) 

Intonasi

(20-50) 

Jumlah 

(40-100) 

Rata-rata

(Nilai 

Akhir) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Petunjuk Guru : 

Format ini digunakan oleh guru dalam menilai siswa membaca dongeng. 
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Lampiran 3. 

PENILAIAN MENCERITAKAN KEMBALI ISI DONGENG 

 

No. Nama 

Runtut

(10-20) 

Kesuaian 

Isi 

(10-30) 

Diksi 

(20-50) 

Jumlah 

(40-100) 

 

Rata-rata 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

Petunjuk Guru: 

Format ini untuk menilai siswa dalam menceritakan kembali isi dongeng 
menggunakan lembar kerja siswa.
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Lampiran 4. 

NILAI AKHIR MATERI DONGENG 

No. Nama Membaca

Menceritakan

Kembali 

Dongeng 

Menjawab

Soal 

 

Jumlah 

Nilai 

Akhir 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

 

   

 

 

Petunjuk Guru: 

Format ini digunakan untuk menghitung nilai akhir dari materi membaca dongeng. 
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LAMPIRAN 5. 

SILABUS 

Sekolah   : ..................................... 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : 3 / I 

Standar Kompetensi   : 3. Membaca 

Memahami teks dengan membaca nyaring, 

membaca  intensif, dan membaca dongeng 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Kegiatan Belajar Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Bahan 

3.  Membaca 

3.3 Menceritakan  

     isi dongeng     

     yang  dibaca 

Teks cerita 

dongeng 

* Membacakan 

dongeng  

  dengan suara 

nyaring 

* Mencatat tokoh 

dan sifat  

   tokoh dalam 

cerita    

   dongeng 

* Menentukan  

pesan dan      

   amanat dalam 

dongeng 

* Menceritakan 

kembali  

   dongeng yang 

telah    

   dibaca secara 

lisan 

1.Siswa dapat 

membacakan 

dongeng dengan 

suara nyaring 

2.Siswa dapat 

mencatat 

tokoh dan sifat 

tokoh 

dalam cerita 

dongeng 

3.Siswa dapat 

menentukan pesan 

dan amanat dalam 

dongeng 

4.Siswa dapat 

menceritakan 

kembali dongeng 

yang telah dibaca 

secara lisan 

1. Tes 

:lisan/Tanya 

jawab. 

2.Tes tertulis : 

Tugas. 

2. Non Tes: 

Pengamatan. 

. 

4X35 

Menit  

(2X 

Pertemuan

) 

 

Kurikulu

m 2006 

Bina 

Bahasa 

Indonesia 

3A 

Erlangga 

hal 41-43 

 

Mengetahui     .................... ,....................................   

Kepala Sekolah,     Guru Kelas/Mata Pelajaran 

___________________    ___________________ 

 
  6

Bodrex's
Rectangle



LAMPIRAN 6. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  : SD .......................... 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : 3 / 1 

Waktu   : 4 X 35 Menit ( 2 X Pertemuan) 

Pelaksanaan  : tanggal  ................... 

 

 

I. Standar Kompetensi:  

Memahami teks dengan membaca nyaring, membaca intensif, dan membaca  

dongeng 

 

II. Kompentensi Dasar:  

Menceritakan isi dongeng yang dibaca . 

 

III. Indikator :  

1. Siswa dapat membacakan dongeng dengan suara nyaring   

2. Siswa dapat mencatat tokoh dan sifat tokoh dalam cerita dongeng 

3. Siswa dapat menentukan pesan dan amanat dalam dongeng 

4. Siswa dapat menceritakan kembali dongeng yang telah dibaca secara 

lisan. 

 

IV. Materi Pokok :  

Teks cerita dongeng 

 

V. Pengalaman Belajar/Langkah pembelajaran  : 

Pertemuan I  
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A. Kegiatan Awal : (10 menit) 

• Menyiapkan alat peraga (gambar raksasa) 

• Tanya jawab tentang gambar rasasa yang dipasang dipapan tulis. 

 

B.  Kegiatan Inti : (45 menit) 

• Salah satu  siswa  ditunjuk ke depan kelas untuk membaca dongeng, siswa 

yang lain mendengarkan . 

• Tanya jawab tentang pengertia dongeng, contoh dongeng, ciri-ciri 

dongeng. 

• Diskusi kelompok membahas tokoh dalam dongeng dan pesan/nasehat 

yang terkandung dalam dongeng. 

• Dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil diskusi kelompok dalam 

diskusi kelas. 

 

C.  Kegiatan Akhir: (15 menit) 

• Menyimpulkan materi pelajaran. 

• Memberikan tugas/PR. 

 

Pertemuan II  

A. Kegiatan Awal : (10 menit) 

• Tanya jawab tentang pengertian dongeng, ciri-ciri dongeng. 

 

B.  Kegiatan Inti : (45 menit) 

o Salah satu  siswa  ditunjuk ke depan kelas untuk membaca dongeng, siswa 

yang lain mendengarkan . 

o Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara menceritakan kembali 

isi dongeng. 

o Siswa mengadakan diskusi kelompok mengerjakan LKS yang berisi tugas 

menceritakan kembali isi dongeng. 
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o Diskusi kelas dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil diskusi 

kelompok. 

 

C.  Kegiatan Akhir: (15 menit) 

• Siswa mengerjakan soal uji kompetensi. 

• Menyimpulkan materipelajaran. 

 

VI. Metode/Sumber Belajar : 

     A.  Metode   : Ceramah, penugasan, perbuatan. 

     B.  Sumber Belajar : Kurikulum KTSP, Bina Bahasa Indonesia 3 A hal  

41-43 Buku dongeng           

VII. Penilaian  
Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Instrumen 

1. Siswa dapat membacakan dongeng 

dengan suara nyaring. 

 

2.Siswa dapat mencatat 

tokoh dan sifat tokoh 

dalam cerita dongeng. 

 

3.Siswa dapat menentukan pesan dan 

amanat dalam dongeng. 

 

4.Siswa dapat menceritakan kembali 

dongeng yang telah dibaca secara 

lisan. 

Tes 

Perbuatan 

 

Tes 

Tetulis 

 

 

Tes 

Tetulis 

 

Tes 

Tetulis 

 

Performance  

 

 

Isian singkat 

 

 

 

Isian singkat 

 

 

Uraian 

Bacalah dongeng “Petualangan di Pulau Raksasa” 

 

 

Tulislah tokoh dalam dongeng tersebut ! (di LKS) 

 

 

 

Jelaskan isi/pesan dari dongeng “Petualangan di Pulau 

Raksasa”! 

 

Ceritakan kembali isi dongeng “Petualangan di Pulau 

Raksasa” pada lembar kerja di bawah ini ! 

 

................................, .............................200.... 

 Mengetahui      Guru Kelas III 

        Kepala Sekolah 

 

.....................................................  ..................................................... 

NIP ...........................................  NIP ........................................... 
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MODEL 2 

 

MENULIS PUISI  

 

Kemampuan yang ingin dicapai: 

1. Siswa dapat menulis puisi sesuai dengan gambar dengan benar. 

2. Siswa dapat membaca puisi yang ditulis dengan ekspresi yang benar 

 

A. MEMBACA PUISI 

 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

Bacalah contoh puisi di bawah ini dengan ekspresi yang bagus dan penuh 

penghayatan!  

Janjiku 

Dulu seragamku putih merah 

Rumah dan sekolahku dekat 

Uang saku hanya sekali jajan 

Sekarang seragamku putih biru 

Rumah dan sekolahku berjarak jauh 

Aku jadi kasihan bapak-ibuku 

Setiap hari menyiapkan uang 

Untuk jajan dan ongkos 

Kasihan bapak-ibuku 

Selalu didera biaya sekolah 

Sebab negara tak mampu menanggungnya 

Bapak-ibuku, aku berjanji sepenuh hati 

Akan semangat belajar sampai mati  

Semoga bisa meraih prestasi 
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Bacalah  puisi di bawah ini dengan intonasi dan ekspresi yang bagus! 

Pohon untuk Dunia 

Karya Catalina Immanuela Godeliva 

 

Kami sembahkan sejuta pohon 

Kami pelihara sejuta pohon 

Kami jaga sejuta pohon 

Untukmu dunia 

Hijaukan bumiku 

Dengan daunmu 

Sejukkanlah bumiku 

Dengan ranting dan cabangmu 

Kusembahkan satu pohon 

Untukmu dunia 

Kupelihara satu pohon 

Untukmu dunia 

Kujaga satu pohon 

Untukmu dunia 

Sumber: Kompas, 

Minggu, 

16 Maret 2008 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Guru: 

Guru menugaskan siswa untuk mengamati contoh puisi berdasarkan gambar. Salah 
satu siswa ditugasi membaca di depan kelas. 
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B. MELENGKAPI PUISI. 

TUGAS 1 : 

Setelah kalian mengamati contoh puisi yang sesuai dengan gambar di atas, 

kemudian amatilah gambar di bawah ini dengan seksama !  

Untuk berlatih menulis puisi lengkapilah puisi rumpang dengan kata pilihan 

pada tabel di bawah! 

 

 JASA PETANI  

Kala pagi buta engkau telah ………………………… 

Tuk menunaikan ……………………….yang mulia 

Tanpa bekal makan dan minum engkau tetap ……………… 

Engkau bekerja tak kenal ………………………………… 

Dan tak ada kata ……………………………………….. 

Sungguh ………………….jasamu tuk sesama 

Terima kasih untukmu ………………. 

Hanya ……………. yang membalas jasamu 

    

3

Bodrex's
Rectangle



Pilihan kata : 

Tuhan Lelah 

Petani Tugas 

Menyerah bekerja 

Mulia bersemangat 

PENGETAHUAN TENTANG PUISI 

 

1. PENGERTIAN PUISI. 

Puisi lama adalah ragam sastra yang penulisannya terikat oleh aturan-aturan. 

Sedangkan puisi modern tidak terikat oleh aturan-aturan. 

Beberapa aturan yang mengikat dalam penulisan puisi lama antara lain: 

• Jumlah baris dalam tiap-tiap bait, 

• Jumlah suku kata dalm tiap baris, 

• Rima/sajak (persamaan bunyi pada akhir baris). 

 

2. PEMBAGIAN PUISI. 

Puisi dibagi menjadi 2 yaitu puisi lama dan puisi baru/modern. 

Yang termasuk puisi lama antara lain: pantun, bidal, serapah, gurindam, syair. 

Yang termasuk puisi baru: sajak 2 seuntai, sajak 3 seuntai, sajak 4 seuntai. 

Untuk  menulis puisi dengan baik dan benar diperlukan latihan menulis. Semakin 

sering latihan menulis, maka akan semakin bagus hasil tulisannya. Bagus tidaknya 

tulisan puisi seseorang yang menentukan adalah pembacanya. Kadang-kadang kita 

menemukan puisi yang kata-katanya sangat sederhana, tetapi puisi itu sangat 

terkenal. Untuk itu janganlah takut salah dan takut hasil tulisannya tidak  

bagus dalam menulis puisi.
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C. MENULIS PUISI. 

TUGAS 2. 

Setelah kalian mengamati contoh puisi dan melengkapi puisi rumpang, tentu 

kalian sudah dapat memahami cara menulis puisi berdasarkan gambar dengan 

baik dan benar! 

Amatlah ketiga gambar di bawah ini!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Gambar: 1      Gambar: 2 

 

Gambar: 3 

Setelah kalian mengamati gambar di atas tentu dapat menafsirkan makna gambar 

tersebut antara lain : pekerjaannya, tugasnya, tanggungjawabnya, tempat 

tugasnya, ketulusan hatinya dalam bekerja, suka dukanya dan lain-lain.  

Buatlah puisi berdasarkan gambar di atas.  Pilihlah salah satu dari ketiga gambar 

di atas! Kerjakan tugas ini pada lembar kerja di bawah ini ! 
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D.CARA MEMBACA PUISI. 

Tata cara membaca puisi : 

a. Suara: jelas, lantang, sesuaikan dengan isi/temanya (bersemangat, sedih, 

gembira dll) penuh penghayatan. 

b. Penampilan: jika dalam lomba penampilan antara lain pakaiannya, tata 

rambutnya, raut wajahnya sebaiknya ceria, sedih, gembira (sesuaikan dengan 

temanya). 

c. Penghayatan : untuk dapat membaca puisi dengan penuh penghayatan, 

diperlukan latihan yang rutin. Wujud penghayatan terhadap puisi antara lain: 

• Suara yang kadang-kadang keras, lembut, sedih, merintih, 

bersemangat/berapi-api dll. 

• Wajah berubah-ubah: ceria, menangis, murung, tertawa, menggerutu, 

marah dll. 

• Gerakan tangan : tepuk tangan, menengadah ke atas, mengepalkan jari 

tangan dan mengacungkan ke atas dll. 

d. Penguasaan materi: supaya dapat membaca puisi dengan baik dan benar, 

diperlukan penguasaan puisi yang akan dibaca.  

 

TUGAS 3 : 

Setelah kalian berhasil menyusun puisi berdasarkan gambar , tugas kalian 

selanjutnya adalah membaca puisi tersebut. Sebelum membacakan puisi hasil 

karyamu bacalah terlebih dahulu ketentuan/pedoman membaca puisi. 
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E. Uji Komptensi. 

Perhatikan gambar di bawah ini!  

 

 

1. Buatlah puisi berdasarkan gambar di atas! 

2. Bacalah puisi hasil karyamu di depan kelas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Guru : 

Format penilaian ini digunakan oleh guru untuk menilai karya puisi siswa. 
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SILABUS  

 

Sekolah Dasar  : .......................... 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : III/2  

Standar Kompetensi : Menulis  

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan  

informasi dalam bentuk karangan sederhaa dan puisi 

No 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

 

Pengalaman 

Belajar 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber 

1 

 

 

 

 

 

 

8.2 Menulis 

puisi 

berdasar

kan 

gambar 

dengan 

pilihan 

kata 

yang 

menarik 

 

Menulis 

puisi 

 

• Menulis puisi 

berdasarkan 

gambar dengan 

pilihan kata 

yang menarik 

• Membacakan 

puisi yang 

dibuat sendiri 

dengan 

penghayatan 

yang tepat. 

• Menulis 

puisi 

berdasarka

n gambar  

• Membaca 

puisi yang 

telah ditulis 

 

Tes : 

Lisan  

Tertulis 

Praktek  

Perbuatan 

2x 35 

menit.(1 

kali 

pertemu

an) 

KTSP. 

Buku Bina 

Bahasa 

Indonesia 

3A 

Erlangga 

7 – 11 

 

 

 

 

 

           

Mengetahui     .................... ,.................................... 

Kepala Sekolah     Guru Kelas/Mata Pelajaran 

 

___________________    ___________________ 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah : ........................................................... 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : 3/II 

Alokasi Waktu : 2 X 35 menit ( 1 x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi : Menulis  

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk karangan 

sederhana dan puisi 

 

B. Kompetensi Dasar :  

Menulis puisi berdasarkan gambar dengan pilihan kata yang menarik. 

 

C. Tujuan Pembelajaran :  

1. Siswa dapat menyusun / menulis puisi berdasarkan gambar dengan benar. 

2. Siswa dapat membaca puisi dengan intonasi dan ekspresi yang benar. 

 

D. Materi Pembelajaran:  

Menulis puisi berdasarkan gambar. 

 

E. Model/Metode Pembelajaran : 

• Pemberian tugas 

• Diskusi kelompok 

• Ceramah 

• Tanya jawab 

 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran :  

A. Kegiatan Awal : 

• Apersepsi 
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• Mengamati gambar dokter sedang memeriksa pasien. 

• Guru bercerita tugas mulia seorang dokter. 

B. Kegiatan Inti 

• Guru menjelaskan pengertian puisi dan ciri – ciri puisi. 

• Guru menjelaskan cara membuat puisi dan tata cara membaca puisi. 

• Siswa melengkapi puisi rumpang dengan kata-kata yang telah 

ditentukan dalam pilihan kata. 

• Disajikan 3 macam gambar, siswa diberi tugas secara kelompok untuk 

menulis puisi berdasarkan salah satu gambar yang dipilih. 

• Siswa membaca puisi hasil karyanya secara bergantian . 

C. Kegiatan Akhir 

• Guru menyimpulkan materi pelajaran. 

• Guru memberikan tugas menulis puisi berdasarkan gambar. 

 

G. Sumber Belajar : 

Sumber : Kurikulum KTSP (Standar Isi) 

                 Buku Bahasa Indonesia Kelas III             

H. Penilaian :  

Penilaian Indikator Pencapaian 

Kompetensi Teknik Bentuk 

Intstrumen 

Instrumen 

1. Siswa dapat 

menyusun / menulis 

puisi berdasarkan 

gambar dengan benar. 

2. Siswa dapat membaca 

puisi dengan intonasi 

dan ekspresi yang 

benar. 

Tes 

Tertulis 

 

 

Tes 

Perbuatan 

Esay 

 

 

Performance

Tulislah puisi berdasarkan 

gambar dengan benar!  

 

 

Bacalah puisi hasil karyamu 

dengan intonasi dan ekspresi 

yang bagus! 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia  Kelas / Semester : III / 1 

Nama   : ………………………………….. Tanggal  

:……………………… 

Tulislah puisi berdasarkan gambar di atas! Pilihlah salah satu dari ketiga 

gambar tersebut! 

 

…………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

….. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………… 
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Kriteria Skor Nilai 

Ejaan 
10-20  Tanda Tangan 

Kesesuain 

Dgn Gambar 20-50  Guru Orang Tua 

 

Pilihan Kata 10-30  

 

Rata-rata  

(Nilai akhir) 50-100    

 

Rekap Penilaian Menulis Puisi 

No. Nama 

Ejaan 

(10-20) 

Kesesuain 

Dgn Gambar 

(20-50) 

Pilihan 

Kata 

(10-30) 

Jumlah 

(50-100) Rata-rata 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
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FORMAT PENILAIAN MEMBACA PUISI 

No. Nama Intonasi 
Penghayatan/ 

Ekspresi  
Penampilan Jumlah Rata-rata 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

NILAI AKHIR MATERI PUISI 

No. Nama 
Melengkapi Puisi 

rumpang 

Menulis 

Puisi 

Membaca 

Puisi 
Jumlah 

Nilai 

Akhir 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

 

................................, .............................200.... 

 Mengetahui     Guru Kelas III 

        Kepala Sekolah 

 

 

 

.....................................................  ..................................................... 

NIP ...........................................  NIP ........................................... 
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