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SILABUS PEMBELAJARAN I 
 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/ Semester : 5/ I 
Standar Kompetensi : 2. Memahami cara tumbuhan hijau membuat  

      makanan. 
Kompetensi Dasar : 2.1 Mengidentifikasi cara tumbuhan hijau  

        membuat makanan. 

No Indikator Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran Penilaian Alokasi 

Waktu 
Bahan/ 

Sumber/ 
Alat 

 
1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 

 
Menjelaskan 
pengertian 
tumbuhan hijau 
 
 
 
Menjelasakan 
proses pembuatan 
makanan pada 
tumbuhan sebagai 
proses fotosintesis 
 
 
Mengidentifikasi 
cara tumbuhan 
hijau membuat 
makanan 
 
 
 
 
 
Menyebutkan 3 
bahan yang 
diperlukan 
tumbuhan untuk 
membuat makanan 

 
2.1 Cara 
tumbuhan 
hijau 
membuat 
makanan 

 
- Siswa 
mendengarkan 
penjelasan guru 
tentang 
pengertian 
tumbuhan hijau 
 

- Siswa 
mendiskusikan 
proses 
pembuatan 
makanan pada 
tumbuhan sebagai 
proses 
fotosintesis 

 
-  Siswa 
mendengarkan 
penjelasan guru 
tentang cara 
tumbuhan hijau 
membuat 
makanan 

 
- Siswa 
mediskusikan 
bahan yang 
diperlukan 
tumbuhan untuk 
membuat 
makanan 

 
- Test 

 tertulis 

 
4 x 35 
(2 pert) 

 
- Buku IPA 

Kelas 5 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

SIKLUS I 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas /Semester : V/1 
Tahun Pelajaran : 2012/2013 
Alokasi Waktu : 4 Jam pelajaran (2 x pertemuan) 

 
I. Standar Kompetensi 

2.  Memahami cara tumbuhan hijau membuat makanan. 
II. Kompetensi  Dasar 

2.1 Mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat makanan. 
III. Indikator 

1. Menjelaskan pengertian tumbuhan hijau. 
2. Menjelaskan proses pembuatan makanan pada tumbuhan sebagai proses 

fotosintesis. 
3. Mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat makanan. 
4. Menyebutkan 3 bahan yang diperlukan tumbuhan untuk membuat makanan. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru siswa dapat memahami konsep tentang tumbuhan hijau 
dengan benar. 

2. Dengan berdiskusi kelompok siswa dapat menjelaskan proses pembuatan 
makanan pada tumbuhan sebagai proses fotosintesis dengan benar. 

3. Melalui penjelasan guru siswa dapat mengidentifikasi cara tumbuhan hijau 
membuat makanan dengan benar. 

4. Melalui diskusi kelompok siswa dapat menyebutkan 3 bahan yang diperlukan 
tumbuhan untuk membuat makanan dengan benar. 
Karakter siswa yang diharapkan : 
1. Rasa ingin tahu 
2. Komunikatif 
3. Kerja sama 
4. Mandiri 
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5. Toleransi 
6. Teliti 
7. Keberanian 
8. Percaya diri 

 
V. Materi Ajar 

Tumbuhan hijau adalah tumbuhan yang mempunyai klorofil. Klorofil merupakan sel 
berisi air dan lendir hidup yang berwarna hijau. Klorofil berarti hijau daun. 

Tidak berarti hanya tumbuhan yang mempunyai daun berwarna hijau yang memiliki 
klorofil, di batangpun juga terdapat klorofil. 

Untuk membuat makanan, tumbuhan hijau membutuhkan sinar matahari atau cahaya 
yang cukup, akar, tanah subur yang banyak mengandung zat hara dan 
karbondioksida. Proses tumbuhan hijau dalam membuat makanan disebut proses 
fotosintesis. 

Cara tumbuhan hijau membuat makanan: 

Bulu akar menyerap air yang kaya unsur hara. Air melintas melalui jaringan zylem 
yang memanjang dari akar, batang, cabang, hingga ke daun. Karbondioksida masuk 
melalui pori-pori daun (stomata) atau pori-pori batang (lentisel). Air yang sampai pada 
daun (bagian kloroplas) digunakan bersama karbondioksida untuk proses fotosintesis 
menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari atau yang cukup. 

VI. Sumber dan alat bantu. 
1. Sumber materi: 

- Buku sekolah elektronik “IPA Salingtemas”, karangan Choiril Azmyawati, 

Wigati Hadi Omegawati dan Rohana Kusumawati untuk kelas 5 SD/MI. 
- Buku “Sains” karangan Haryanto, Penerbit Erlangga untuk SD kelas 5. 
- Buku “Dunia Sains”, karangan Drs.H Panut dkk, Yudhistira untuk kelas 5 SD. 

- Buku “Sains 5”, karangan Sarjan dan Purwo Sutanto, Sahabat untuk kelas 5 
SD dan MI. 

2. Alat dan bahan 
- Gambar fotosintesis 
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- Larutan lugol, cawan, pipet, pisau, penumbuk, kentang, wortel, apel, jagung, 

singkong, buncis, bawang merah dan tebu. 
VII. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan cooperatif learning tipe TGT ( Times Games Tournaments). 
2. Kerja kelompok 
3. Tanya jawab 
4. Ceramah 

VIII. Langkah-langkah Pembelajaran 
       Pertemuan 1 ( 2 x 35 menit ) 

1. Kegiatan Awal ( 10 menit ) 

 Siswa memperhatikan guru dalam menyampaikan tujuan yang ingin 
dicapai dan materi yang akan dipelajari. 

 Guru melakukan apersepsi tentang tumbuhan. 

 Guru memberi motivasi kepada siswa pentingnya mempelajari materi dan 
relevansinya. 

2. Kegiatan Inti ( 50 menit ) 
Eksplorasi 

 Siswa dibagi dalam kelompok yang beranggotakan 4 siswa 

 Guru menyediakan kartu soal, kartu jawaban, kartu nomor dan lembar 
penilaian 

 Setiap siswa mengambil kartu nomor 
Elaborasi 

 Siswa yang memperoleh angka tertinggi bertugas sebagai reader 1, 
tertinggi kedua menjadi penantang 1 tertinggi ketiga menjadi penantang 2 
dan angka terendah menjadi reader 2 

 Pada putaran pertama, reader 1 mengocok kartu nomor, mengambil satu 
kartu nomor kemudian mengambil satu kartu soal sesuai dengan kartu 
nomor yang diambilnya 

 Reader 1 membaca soal menjawab soal yang dibaca, apabila anggota 
kelompok ada yang tidak setuju dengan jawaban reader 1, maka 
penantang 1 diberi hak untuk menjawab, jika jawaban penantang 1 juga 
tidak disetujui maka penantang 2 berhak menjawab. 
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 Reader 2 membacakan kunci jawaban 

 Pada putaran kedua, posisi reader 1 ditempati penantang 1, posisi 
penantang 1 ditempati penantang 2, posisi penantang 2 ditempati reader 
1 dan posisi reader 2 ditempati reader 1. Setiap pergantian nomor soal 
posisi tempat duduk berpindah searah jarum jam 

Konfirmasi 

 Tournament selesai apabila seluruh soal telah terambil 

 Siswa merekap hasil skor, guru mengumumkan pemenang tournament 

3. Kegiatan Penutup 

 Guru bersama-sama dengan seluruh siswa membuat kesimpulan dari 
materi yang telah diajarkan. 

 Guru memberikan evaluasi kepada siswa dengan memberikan soal 

sebanyak 5 butir untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa 
terhadap materi yang diajarkan. 

 Guru mengakhiri pelajaran dengan memberikan nasehat kepada siswa 
agar terus ingin belajar di rumah. 

      Pertemuan 2 ( 2 x 35 menit ) 
1. Kegiatan Awal ( 10 menit ) 

 Siswa memperhatikan guru dalam menyampaikan tujuan yang ingin 

dicapai dan materi yang akan dipelajari. 

 Guru melakukan apersepsi tentang tumbuhan. 

 Guru memberi motivasi kepada siswa pentingnya mempelajari materi dan 

relevansinya. 
2. Kegiatan Inti ( 50 menit ) 

Eksplorasi 

 Siswa dibagi dalam kelompok yang beranggotakan 4 siswa 

 Guru menyediakan kartu soal, kartu jawaban, kartu nomor dan lembar 

penilaian 

 Setiap siswa mengambil kartu nomor 
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Elaborasi 

 Siswa yang memperoleh angka tertinggi bertugas sebagai reader 1, 
tertinggi kedua menjadi penantang 1 tertinggi ketiga menjadi penantang 2 
dan angka terendah menjadi reader 2 

 Pada putaran pertama, reader 1 mengocok kartu nomor, mengambil satu 

kartu nomor kemudian mengambil satu kartu soal sesuai dengan kartu 
nomor yang diambilnya 

 Reader 1 membaca soal menjawab soal yang dibaca, apabila anggota 
kelompok ada yang tidak setuju dengan jawaban reader 1, maka 
penantang 1 diberi hak untuk menjawab, jika jawaban penantang 1 juga 
tidak disetujui maka penantang 2 berhak menjawab. 

 Reader 2 membacakan kunci jawaban 

 Pada putaran kedua, posisi reader 1 ditempati penantang 1, posisi 
penantang 1 ditempati penantang 2, posisi penantang 2 ditempati reader 
1 dan posisi reader 2 ditempati reader 1. Setiap pergantian nomor soal 
posisi tempat duduk berpindah searah jarum jam 

Konfirmasi 

 Tournament selesai apabila seluruh soal telah terambil 

 Siswa merekap hasil skor, guru mengumumkan pemenang tournament 
3. Kegiatan Penutup 

 Guru bersama-sama dengan seluruh siswa membuat kesimpulan dari 

materi yang telah diajarkan. 

 Guru memberikan evaluasi kepada siswa dengan memberikan soal 
sebanyak 5 butir untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa 
terhadap materi yang diajarkan. 

 Guru mengakhiri pelajaran dengan memberikan nasehat kepada siswa 
agar terus ingin belajar di rumah. 
 

IX. Penilaian 
Pertemuan I 

Teknik  : Tes 
Bentuk  : Isian 
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Instrumen : Soal 
    Kunci Jawaban 
    Bobot Penilaian 
    Kriteria Penilaian 

 Soal 
Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat ! 
1. Zat di dalam tumbuhan yang dapat melengkapi sinar matahari yaitu . . 

. 
2. Bagian klorofil paling banyaj terdapat pada . . . 
3. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut . . . 
4. Proses fotosintesis terjadi pada waktu . . . 
5. Tumbuhan yang daunnya berwarna hijau, tetapi hidup atau menempel 

pada tumbuhan lain dan mengambil makanan dari tmbuhan yang 
ditumpanginya disebut . . . 

 Kunci Jawaban 
1. Zat hijau daun atau klorofil 
2. Daun 
3. Fotosintesis 
4. Siang atau malam 
5. Parasit 

 
 

 Bobot Penilaian 
Setiap jawaban yang dijawab benar memperoleh skor 2. 
Nilai Akhir = Betul x 2 

 Kriteria Penilaian 

Siswa dianggap berhasil apabila memperoleh nilai lebih dari atau sama 
dengan 7, siswa dianggap tidak berhasil apabila memperoleh nilai kurang 
dari 6 dan akan diadakan perbaikan. 
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Pertemuan 2 
Teknik  : Tes 
Bentuk  : Pilihan Ganda 
Instrumen  : Soal 
       Kunci Jawaban 
      Bobot Penilaian 
       Kriteria Penilaian 

 Soal 
Isilah titik-titik dengan jawaban yang beanr ! 

1. Bagian tumbuhan yang bertugas untuk menyerap air dari dalam tanah 
adalah . . . 
a. Ujung akar 

b. Rambut akar 

c. Ujung batang 

d. Pucuk daun 
2. Tempat keluar masuknya udara di batang adalah . . . 

a. Stomata 
b. Lentisel 

c. Rambut akar 
d. Pori-pori 

3. Lubang-lubang kecil yang terdapat di permukaan daun disebut . . . 
a. Stomata 
b. Lentisel 

c. Rambut akar 
d. Pori-pori 

4. Bahan yang diambil dari udara pada proses fotosintesis adalah . . . 
a. Oksigen 
b. Nitrogen 

c. Karbonmonoksida 
d. Karbondioksida 

5. Untuk membuat makanan tumbuhan memerlukan . . . 
a. Air dan oksigen 
b. Oksigen dan 

karbondioksida 

c. Air dan karbondioksida 
d. Oksigen dan 

karbondioksida
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Siklus I       Nama : .................................. 
       No. : .................................. 

 
KARTU SOAL 

1. Tumbuhan hijau adalah tumbuhan yang mempunyai ... 
a. Daun 
b. Akar  

c. Batang 
d. Klorofil  

 
2. Tumbuhan yang mengambil makanan dari tumbuhan lain yang ditumpangi disebut ... 

a. tumbuhan hijau 
b. tumbuhan saprofit 

c. tumbuhan parasit 
d. tumbuhan air 

 
3. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau disebut ... 

a. fotosintesis 
b. reproduksi 

c. asimilasi 
d. produksi 

 
4. Yang termasuk tumbuhan parasit yaitu ... 

a. jamur 
b. padi 

c. benalu 
d. anggrek 

 
5. Tumbuhan yang mengambil makanan dari makhluk hidup yang sudah mati disebut ... 

a. tumbuhan parasit 
b. tumbuhan hijau 

c. tumbuhan saprofit 
d. tumbuhan air 

 
6. Yang termasuk tumbuhan saprofit adalah ... 

a. jamur 
b. tumbuhan hijau 

c. benalu 
d. tumbuhan air 

 
7. Klorofil disebut juga dengan ... 

a. stomata 
b. hijau daun 

c. lentisel 
d. fotosintesis 

 
8. Klorofil berfungsi untuk menyerap ... yang kemudian digunakan untuk proses 

pembuatan makanan. 
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a. air 
b. oksigen 

c. matahari 
d. karbondioksida 

 
9. Klorofil terdapat pada daun dan ... 

a. akar 
b. batang 

c. bunga 
d. biji 

 
10. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau terjadi pada waktu ... 

a. pagi 

b. sore 

c. malam 

d. siang/ malam 
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KARTU JAWABAN 
 

1. D 
2. B 
3. A 
4. B 
5. B 
6. A 
7. C 
8. B 
9. C 
10. D 
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SOAL PERBAIKAN SIKLUS I 
 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Sebutkan manfaat zat makanan bagi tumbuhan! 
2. Sebutkan di bagian apa saja tumbuhan menyimpan cadangan makanannya! 

 
 

TES PENGAYAAN 
1. Apakah fotosintesis itu? 
2. Apakah hasil fotosintesis tumbuhan itu? 

 
 
 
 

KUNCI JAWABAN SOAL PERBAIKAN SIKLUS I 
1. Untuk pertumbuhan, berkembang biak dan disimpan sebagai cadangan 

makanannya. 
2. Di bagian ubi, batang, buah dan biji 

 

 
KUNCI JAWABAN TES PENGAYAAN 

1. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau dengan 
bantuan sinar/ cahaya matahari. 

2. Hasil fotosintesis tumbuhan hijau adalah karbohidrat dan oksigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


