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Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
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Lembar Kegiatan 14.1A
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Uraian Materi 14.2
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PERMAINAN: BARIS PUJANGGA

 Mahasiswa-mahasiswi dibagi dalam kelompok
dengan anggota 3-4 orang.

 Dalam kelompok, setiap anggota berdiri
berurutan menurut tanggal lahir.

 Setiap kelompok memilih salah satu benda yang 
dibawa dosen.

 Setiap anggota dalam kelompok membuat
kalimat puitis yang berhubungan dengan benda
yang dipilih

 Kelompok yang menang adalah kelompok yang 
menghasilkan bait puisi yang serasi dari kalimat-
kalimat yang dibuat anggota kelompok.





  
 
  
   
  





 









 


 


 


 


 


 


 
 


 

 




 Permainan Baris Pujangga 15’
 Pengantar 5’
 Tanya Jawab 10’
 Diskusi Kelompok 25’
 Presentasi 10’
 Praktik Mengajar 60’
 Penguatan 10’
 Refleksi 5’
 Tindak Lanjut 10’



Lembar PowerPoint 14.3
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 Anak dapat menulis dengan tulisan yang jelas, 
proporsional dan mudah dibaca.

 Memahami kaidah penulisan yang sudah
dibakukan, yaitu tegak bersambung dan agak
condong.

 Menulis dalam bentuk kata, bukan dieja
dengan nama huruf (bukan metode eja)



MENULIS POLA KALIMAT SEDERHANA

 Berikan kalimat sederhana yang mengandung
huruf-huruf yang akan diajarkan

 Beri contoh dalam huruf cetak, dan huruf
tegak bersambung dituliskan di bawahnya

 Sebaiknya siswa-siswi menulis dengan buku
tulis biasa bukan buku pola yang ada garis
penolongnya.

 Siswa-siswi menjiplak tulisan yang diberikan
oleh guru
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 Guru mengajak mengamati kegiatan yang diadakan di sekolah
 Siswa-siswi diminta mengumpulkan bahan laporan dari objek yang 

dipilihnya misalnya:
 Kegiatan itu diadakan dalam rangka apa
 Berapa lamanya
 Siapa pesertanya
 Siapa panitianya
 Siapa jurinya
 Bagaimana kriteria penilaian
 Siapa pemenangnya
 Apa hadiahnya

 Setelah bahan terkumpul mulailah siswa-siswi menyusun laporan 
dengan bahasa yang singkat dan jelas.
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PELAKSANAAN PEER TEACHING

 Setiap kelompok membuat RPP/memperbaiki
RPP hasil diskusi

 Setiap kelompok memilih wakil untuk menjadi
model

 Secara bergiliran masing-masing kelompok
mengajar di depan kelas dengan durasi 10-15 
menit.

 Kelompok lain memberikan tanggapan!
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Lembar Penilaian 14.4
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