
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

TAHUN PELAJARAN 2022-2023 

 

 

MODUL AJAR 
 

Nama Penyusun Uswatun Hasanah, S.Pd 

Institusi SDIT Ummul Quro Bogor 

Mapel Bahasa Inggris  

Kelas Kelas 4 

Alokasi waktu 2 x 40 menit 

Elemen (skill focus) Menyimak (berbicara) 

Konten utama/ Capaian 

Pembelajaran 

- Peserta didik mengubah/mengganti sebagian elemen kalimat untuk 

dapat berpartisipasi dalam rutinitas kelas dan aktivitas belajar, seperti 

menyampaikan perasaan, menyampaikan kebutuhan, dan meminta 

pertolongan. 

- Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berintekasi dalam 

lingkup situasi social dan kelas yang makin luas, namun masih dapat 

diprediksi (rutin) menggunakan kalimat dengan pola yang sesuai 

dengan konteks yang dibicarakan.  

Tujuan pembelajaran  1. Melalui video, peserta didik menyimak dan memahami percakapan 

tentang free time activities dengan materi simple present  

2. Melalui worksheet, peserta didik melengkapi kalimat rumpang dalam 

teks percakapan free time activities  

3. Melalui metode diskusi, peserta didik secara berkelompok merancang 

teks percakapan tentang free time activities dengan tepat 

4. Melalui metode role play, peserta didik menampilkan drama dengan 

teks yang telah dibuat secara benar, lancar, berkspresi dengan baik. 

Pertanyaan inti/ 

Pertanyaan Pematik 

a. What do you do for fun? 

b. Do you like playing music? 

c. Do you play violin? 

d. Do you like playing game? 

e. Do you play hide and seek? 

f. When do you have free time activities? 



Target profil pelajar 

Pancasila 

Kreatif dan Bernalar Kritis 

Jumlah siswa 31 siswa 

Model pembelajaran PjBL 

Kegiatan Pembelajaran 

Pertama 

 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Peserta didik bersama guru saling memberi dan menjawab salam serta 

menyampaikan kabarnya masing-masing 

2. Peserta didik dicek kehadiran dengan melakukan presensi oleh guru 

3. Kelas dilanjutkan dengan berdo’a. Doa dipimpin oleh peserta didik 

sesuai nomor absen. 

4. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang semua kegiatan yang 

akan dilakukan dan tujuan kegiatan belajar, serta motivasi yang 

disampaikan pendidik 

5. Peserta didik menyanyikan yel-yel kelas sebelum memulai pelajaran 

untuk membangkitkan semangat dalam belajar. 

 

Kegiatan Inti 

1) (Pengenalan masalah (mengajukan pertanyaan esensial)) 

- Peserta didik menyaksikan dan mengamati tayangan video animasi 

berisi percakapan dengan materi free time activities dengan pola 

kalimat simple present tense 

- Peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru terkait  video 

yang ditanyangkan 

- Peserta didik diberikan pertanyaan pemantik terkait dengan materi 

- Peserta didik menerima penjelasan terkait materi free time 

activities melalui slides interaktif (canva) 

- Peserta didik mengidentifikasi dengan topik simple present 

mengacu pada video dengan game yang sudah guru siapkan 

https://wordwall.net/id/resource/38742247  

- Peserta didik menganalisis kelengkapan simple present pada 

kalimat rumpang dalam teks percakapan yang sudah disediakan 

oleh guru dan membahasnya bersama-sama 

https://wordwall.net/id/resource/38754417  

- Peserta didik mendapat informasi terkait dengan project yang akan 

dibuat (project membuat teks dan menampilkan drama) 

 

 

 

2) (Penyusunan rancangan project) 

- Peserta didik diminta bekerja sama secara kelompok 5-6 orang per 

https://wordwall.net/id/resource/38742247
https://wordwall.net/id/resource/38754417


kelompok (guru membagi kelompok dengan cara mengambil 

kertas berisi angka kelompok) 

- Peserta didik bersama-sama dengan kelompoknya memilih tema 

percakapan yang di sediakan oleh guru 

- Guru menfasilitasi peserta didik yang belum faham terkait dengan 

project 

3) (Penyusunan rencana kerja) 

- Peserta didik bersama-sama dengan kelompoknya berdiskusi 

membuat time line pembuatan teks percakapan dan berlatih drama 

4) (Pelaksanaan dan monitoring project) 

- Peserta didik berdiskusi membuat percakapan tentang free time 

activities 

- Peserta didik mendapat motivasi dari pendidik untuk aktif 

berdiskusi di dalam kelompok  

- Guru memonitor jalannya diskusi dengan menggunakan ragam 

bahasa yang digunakan 

 

Kegiatan Penutup 

       (Evaluasi dan refleksi pembelajaran) 

- Peserta didik bersama pendidik membuat kesimpulan 

- Peserta didik bersama-sama pendidik merefleksi kegiatan dan 

target yang dicapai 

- Pendidik menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya 

- Guru menjelaskan monitoring penyelesaian project melalui grup 

WhatsApp siswa 

- Pendidik mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan do’a, kata 

penutup, dan salam. 

Kegiatan Pembelajaran 

Kedua 

 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Pendidik bersama peserta didik saling memberi dan menjawab 

salam serta menyampaikan kabarnya masing-masing 

2. Peserta didik dicek kehadiran dengan melakukan presensi oleh 

pendidik 

3. Kelas dilanjutkan dengan berdo’a. Doa dipimpin oleh peserta didik 

sesuai nomor absen. 

4. Peserta didik menyanyikan yel-yel kelas sebelum memulai 

pelajaran untuk membangkitkan semangat dalam belajar. 

Kegiatan Inti 

5) (Pelaksanaan dan monitoring project) 



- Peserta didik berlatih drama bersama dengan kelompoknya dan 

menyiapkan diri dan kelompoknya untuk tampil drama (gladi 

resik)  

- Peserta didik mendapat motivasi dari pendidik untuk tampil 

percaya diri dan kompak 

6) (Pengujian hasil) 

- Peserta didik menampilkan drama menggunakan teks percakapan 

yang telah mereka buat 

7) (Evaluasi dan Pengelaman Belajar) 

- Guru meminta beberapa peserta didik sebagai perwakilan 

kelompok menanggapi penampilan kelompok drama yang lain. 

- Guru menyarankan peserta didik memberikan tanggapan positif 

dan memberi saran namun tidak menjatuhkan  

Kegiatan Penutup 

- Peserta didik bersama-sama pendidik merefleksi kegiatan 

penyelesaian project 

- Peserta didik bersama pendidik membuat kesimpulan 

- Pendidik menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya 

- Pendidik mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan do’a, kata 

penutup, dan salam. 

Asesmen 1. Tes Diagnosis (Penilaian kemampuan awal untuk kebutuhan 

pembelajaran) 

Mengerjakan soal menganalisis kalimat dengan game yang di 

sediakan guru 

2. Tes Formatif (Penilaian selama proses pembelajaran) 

Melengkapi teks percakapan dan menampilkan drama 

Pedoman Penilaian Rubrik Terlampir 

Refleksi pembelajaran  Refleksi Siswa 

 How do you feel after learning the material? 

    

What makes you 

surprise today? 
   

What makes you 

happy today 
   



 

What’s the important 

thing that you learn 

today? 
  

 

Lampiran-Lampiran: 

1. Observasi Keterampilan berbicara 

Variabel Sub 

Variabel 

Indikat-

or 

Deskriptor Score 

5 4 3 2 
Keteram- 

pilan 

Berbicara 

Non 

Kebahasa-

an 

Keberan-

an 

Peserta didik 

berani show dan 

tell dengan 

kelompoknya, 

tanpa disuruh 

Peserta didik 

berani show dan 

tell dengan 

kelompoknya, 

ditunjuk tanpa 

paksaan 

Peserta didik 

berani show dan 

tell dengan 

kelompoknya, 

ditunjuk dengan 

sedikit paksaan 

Peserta didik 

berani show dan 

tell dengan 

kelompoknya 

dengan paksaan 

Kelanca- 

an 

Peserta didik 

dapat berbicara 

lancar, runut, dan 

jelas sehingga 

sangat mudah 

difahami 

Peserta didik 

dapat berbicara 

dengan bahasa 

lancar dan runut 

sehingga dapat 

difahami 

Peserta didik 

dapat berbicara 

lancar dengan 

bahasa yang 

cukup dapat 

difahami 

Peserta didik 

dapat berbicara 

lancar dan runut 

dengan bahasa 

yang kurang dapat 

difahami 

Ekspresi 

atau 

Gerak-

gerik \ 

tubuh 

Peserta didik 

dapat 

menunjukkan 

ekspresi dan 

gerak tubuh 

sesuai topik yang 

dibicarakan 

Peserta didik 

menunjukkan 

ekspresi dan 

gerak tubuh 

cukup sesuai 

topik yang 

dibicarakan 

Peserta didik 

menunjukkan 

ekspresi dan 

gerak tubuh 

kurang sesuai 

topik yang 

dibicarakan 

Peserta didik 

menunjukkan 

ekspresi dan 

gerak tubuh tidak 

sesuai topik yang 

dibicarakan 

Kebahasa- 

an 

Penguca-

pan 

Peserta didik 

mengucapkan 

setiap kata dengan 

tepat, jelas, dan 

lantang 

Peserta didik 

mengucapkan 

setiap kata dengan 

cukup tepat, jelas, 

dan lantang 

Peserta didik 

mengucapkan 

setiap kata dengan 

kurang tepat, 

jelas, dan lantang 

Peserta didik 

mengucapkan 

setiap kata dengan 

tidak tepat, jelas, 

dan lantang 

Pengemba

ngan 

Kosakata 

Peserta didik 

menggunakan 

variasi kata sesuai 

makna yang akan 

disampaikan  

Peserta didik 

menggunakan 

variasi kata yang 

cukup sesuai 

makna yang akan 

disampaikan  

Peserta didik 

menggunakan 

variasi kata yang 

kurang sesuai 

makna yang akan 

disampaikan  

Peserta didik 

menggunakan 

variasi kata yang 

tidak sesuai 

makna yang akan 

disampaikan  

Pembentuk

an Kalimat 

Peserta didik 

dapat membentuk 

kalimat dengan 

pola urutan kata 

yang lengkap 

Peserta didik 

dapat membentuk 

kalimat dengan 

pola urutan kata 

yang cukup 

lengkap 

Peserta didik 

dapat membentuk 

kalimat dengan 

pola urutan kata 

yang kurang 

lengkap 

Peserta didik 

dapat membentuk 

kalimat dengan 

pola urutan kata 

yang tidak 

lengkap 

Keterangan Score:  

Total Score= Jumlah score siswa(30) x 100 

  Total score (30) 

 

 

 

 

 

 

 



2. Slides: 

 
 

3. Test Diagnostik 

 
https://wordwall.net/id/resource/38742247  

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/id/resource/38742247


4. Test Formative 

 
https://wordwall.net/id/resource/38754417  

 

5. Students’ Project 

 
 

https://wordwall.net/id/resource/38754417


 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

MAPEL: BAHASA INGGRIS 

SEMESTER GANJIL / T.A 2022-2023 

 

 
NAMA   : ________________________________________ 

NO ABSEN : ________________________________________ 

KELAS  : ________________________________________ 

 

Fill the blanks with the right words! (https://wordwall.net/id/resource/38754417) 

1.  

 
2.  

 
3.  

 
4.  

 

 

 

 

 

NILAI 

https://wordwall.net/id/resource/38754417


Score:  

Ada 15 kata yang harus dimasukkan kedalam teks percakapan rumpang 

Maka : @15 x 2 point = 30 x 100 = 100 

      30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci Jawaban: 

1. -    play 

- doesn’t 

- fun 

- playing 

 

2. -    Does 

- he 

- plays 

 

3. -    chess 

- No 

- fun 

- like 

 

4. -    movie 

- they 

- What 

- like 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write a text conversation about your free times activities with your members of the groups. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

MAPEL: BAHASA INGGRIS 

SEMESTER GANJIL / T.A 2022-2023 

 

 

Names   : ________________________________________ 

No. Absen : ________________________________________ 

Class  : ________________________________________ 

 

 

 



 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

MAPEL: BAHASA INGGRIS 

SEMESTER GANJIL / T.A 2022-2023 

 

MODUL AJAR 1 (AKSI 1) 

FEEDBACK DARI SISWA KELAS 4 SD 

 
Nama Mahasiswi PPG: USWATUN HASANAH 
Nama Sekolah   : SDIT Ummul Quro Bogor 

 

 

No. Pertanyaan Respon Siswa 

1. Bagaimana perasaanmu setelah 

belajar hari ini? 

 

 

 

 

2. Apakah Anda (siswa/siswi) 

merasa ada perubahan interaksi 

guru di dalam proses 

pembeljaran di kelas? 

 

 

3. Apa saja yang dilakukan guru 

selama proses pembelajaran di 

kelas? 

 

 

 

4. Bagaimana perasaan Anda 

(siswa/siswi) terhadap apa yang 

dilakukan guru di dalam 

pembeljaran di kelas ? 

 

 

5. Apa harapan Anda (siswa/siswi) 

terhadap guru selanjutnya? 

 

 

 

 

6. Apakah Anda merasa lebih 

senang belajar sekarang ini? 

 

 

 

 

        Bogor, ……. Desember 2022 

        Siswa 

 

 

        (_______________________) 


