
SILABUS 
 

Nama Sekolah : SDN Pondok Bambu 14 Pagi 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/semester : I /1 
Tujuan   :  Siswa dapat berinteraksi secara lisan dengan guru dan teman dalam bahasa Inggris sederhana terkait  
                                   dengan lingkungan  terdekat  dan sesuai dengan dunia anak-anak 
 

Tema  Standar 
Kompetensi/Kom

petensi Dasar 

Sub-Tema     Indikator Pengalaman
Belajar 

Penilaian Alokasi
Waktu 

Bahan/Sarana/
Alat 

 
My school 
 

 
Listening-Speaking 
Siswa dapat 
berinteraksi lisan 
dalam kegiatan : 
• Mengidentifikasi 

dan 
menyebutkan 
benda-benda 
yang ada di 
dalam kelas 

• Melakukan 
kegiatan sesuai 
instruksi dengan 
menggunakan 
benda-benda 
yang ada di 
dalam kelas 

•  

 
Things in the 
classroom 

 
• Mengidentifikasi 

benda-benda di 
dalam kelas 

• Menyebutkan 
nama-nama 
benda di dalam 
kelas dengan 
bahasa Inggris 
yang benar 

• Menjawab 
pertanyaan 
tentang nama-
nama benda 
yang ada di 
dalam kelas 

• Melakukan 
kegiatan sesuai 
instruksi yang 
diberikan 

 
• Ucapan salam 

dalam bahasa 
Inggris 

• Siswa dan guru 
menyanyikan 
lagu yang 
berhubungan 
dengan ucapan 
salam   

• Guru 
menunjukkan 
benda dan 
menyebutkan 
dengan bahasa 
Inggris yang 
benar 

•  

 
otentik 
dengan 
unjuk kerja 
(perormanc
e) 

  
8 jam 
pelajaran 

 
Realia yang ada 
didalam kelas 
dan benda yang 
dimiliki siswa 
• gambar 

benda 
• buku 

bergambar 
yang relevan 

 



Tema  Standar 
Kompetensi/Kom

petensi Dasar 

Sub-Tema     Indikator Pengalaman
Belajar 

Penilaian Alokasi
Waktu 

Bahan/Sarana/
Alat 

 • Menggunakan 
ungkapan-
ungkapan 
kesantuan pada 
saat yang tepat 

 • Mengucapkan 
kata-kata 
tentang nama-
nama benda 
dengan lafal dan 
intonasi yang 
tepat 

 

• Siswa 
menyebutkan 
nama-nama 
benda yang 
ditunjukkan 
gambar 

• Siswa bertanya 
jawab tentang 
nama-nama 
benda yang ada 
didalam kelas 
dengan 
menggunakan 
bahasa Inggris 
yang benar 

 

   

     Reading
• Membaca 

nyaring nama-
nama benda di 
dalam 

 • Membaca nama-
nama benda di 
dalam kelas 
dalam bahasa 
Inggris yang 
benar 

• Membaca 
dengan lafal dan 
intonasi yang 
benar 

• Siswa membaca 
nama-nama 
benda di dalam 
kelas dalam 
bahasa Inggris 
yang sederhana 

• Siswa menyalin 
nama-nama 
benda dalam 
Bahasa Inggris 

 
 
 



Tema  Standar 
Kompetensi/Kom

petensi Dasar 

Sub-Tema     Indikator Pengalaman
Belajar 

Penilaian Alokasi
Waktu 

Bahan/Sarana/
Alat 

   Writing 
• Menyalin kata-

kata yang 
menunjuk pada 
benda-benda di 
kelas dengan 
tulisan tangan 
dan ejaan yang 
benar 

 • Menyalin kata-
kata nama 
benda di dalam 
kelas 

• Menuliskan 
nama-nama 
benda sesuai 
gambar 

• Siswa 
menuliskan 
nama-nama 
benda sesuai 
dengan gambar 

• Guru memberi 
penguatan 
tentang ucapan 
nama-nama 
benda dalam 
bahasa Inggris 

• Guru memberi 
penguatan 
tentang ucapan 
dan tulisan nama 
benda di dalam 
kelas dengan 
bahasa Inggris 
yang benar 

• Siswa dan guru 
menyanyikan 
lagu ”nama 
benda” 

Tertulis 
paper and 
pencil 
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