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Sumbawa

Collect your smile card
Tantangan pembelajaran
Beberapa siswa belum mampu menulis kalimat
sederhana dengan baik dan benar

Solusi potensial
Solusi yang digunakan dalam mencoba mengatasi masalah ini
adalah metode pembelajaran “Collect Your Smile Card” dan dengan
memberikan motivasi kepada siswa sehingga mereka dapat menulis
kalimat dengan baik dan benar.
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Catatan refleksi guru
Data berasal dari hasil pre-test, tes formatif, post-test, dan hasil penilaian siswa terhadap proses pembelajaran menunjukkan
inovasi yang dilakukan berhasil karena tujuan pembelajaran tercapai. Terlihat dari adanya peningkatan hasil pembelajaran
sebanyak 30,4 %.
Tips: Guru tidak boleh terlalu menutup mata dengan keadaan sekitar. Cobalah mengidentifikasi, mencari akar permasalahan
dan berusaha menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang ada di kelas masing–masing.

Perencanaan Pembelajaran
Kegiatan Awal
Format pengajaran yang dilakukan adalah tugas individu.
• Berdoa dan absensi
• Siswa diminta mewarnai gambar smile
• Persepsi : mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan
materi pelajaran

Waktu yang
dibutuhkan
untuk mengajar
ide solusi
Tiga bulan

Kegiatan Inti
1.
2.
3.
4.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Setiap siswa diberi kartu smile dan dibagikan kertas berisi beberapa kalimat
Siswa diajak bermain Collect Your Smile Card
Dengan menyanyikan lagu “Cap Cip Cup“ siswa diminta berpasangan dengan
teman sebangku. Siswa yang mendapat giliran akan dibacakan kalimat oleh
teman sebangkunya. Siswa tersebut harus mencari potongan huruf yang
dapat menyusun kalimat kemudian menempelkannya di tempat yang telah
disediakan. Kegiatan dilakukan berulang sampai seluruh siswa mendapat
giliran
5. Guru memperjelas materi pembelajaran dengan melakukan latihan beberapa
contoh soal
6. Dengan bimbingan guru siswa mengerjakan beberapa contoh soal

Kegiatan Penutup
•
•
•
•

Siswa memberikan penilaian akhir terhadap pembelajaran
Guru bersama siswa merefleksi pembelajaran
Guru bersama siswa membuat kesimpulan
Guru memberikan tugas pada siswa
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Bahan-bahan
yang dibutuhkan
•
•
•
•
•
•
•
•

Box
Kartu smile
Spidol
Pensil warna
Gunting
Lem
Kertas manila
Kertas HVS berwarna

