
Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Sekolah  :   SD Negeri Keputon 02 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )  

Kelas/Semester : V/ 1 

Materi Pokok  :  Organ Tubuh Manusia dan Hewan 

Waktu :  2 x 35 menit 

Pengembang :   Slamet Handoko 

 

A. Standar Kompetensi  :  

1. Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan 

 

B. Kompetensi Dasar 

1. Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya 

dengan makanan dan kesehatan 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Siswa mampu mengidentifikasi alat pencernaan makanan pada manusia. 

 

D. Tujuan Pembelajaran :  



1. Siswa dapat menjelaskan tugas dari alat pencernaan dan menyebutkan bagian alat 

pencernaan 

- Rongga mulut 

- Kerongkongan 

- Lambung 

- Usus halus 

- Usus besar 

- Anus 

2. Siswa dapat memahami fungsi rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus 

dan usus besar 

      Karakter siswa yang diharapkan : 

“Disiplin, Perhatian, Tekun, Tanggung jawab, Rasa ingin Tau, Peduli 

lingkungan dan Ketelitian 

 

E. Materi Pokok 

1. Organ tubuh manusia  

2. Alat Pencernaan Makanan Pada Manusia.  

 

F. Metode Pembelajaran 

1.  Model Pembelajaran : 

     a. Student Teams Achievement Division (STAD) 

2. Metode : 

a. Demontrasi 

b. Tanya jawab 

c. Pengamatan 

d. Diskusi 



G. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa 

Pertemuan ke-1 

1. Pendahuluan  

 Apersepsi  dan Motivasi : 

Menyampaikan Indikator Pencapaian Kompetensi dan 

kompetensi yang diharapkan 

 

(5 menit) 

2. Kegiatan Inti  

           Eksplorasi 

          Dalam kegiatan eksplorasi : 

a. Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang   alat 

pencernaan pada manusia. 

b.  Guru membagi peserta didik menjadi  2 kelompok, dan 

membagi lembar kerja/ prosedur pengamatan. 

c. Dibawah bimbingan guru setiap kelompok menyiapkan media 

yang akan digunakan. 

d. Selanjutnya siswa melakukan pengamatan pada alat peraga  

pencernaan pada manusia. 

e.  Meminta setiap kelompok mencatat hasil  pengamatannya. 

           Elaborasi 

          Dalam kegiatan elaborasi : 

a. Guru meminta setiap kelompok berdiskusi, menyimpulkan dan 

mencatat hasil pengamatan 

b. Hasil pengamatan kelompok dipresentasikan di depan kelas, 

 

(40 menit) 



kelompok yang lain menanggapi hasil pengamatan yang 

dipaparkan. 

c. Secara kelompok, guru memberi tugas 

      Mencari informasi melalui pengamatan tentang nama – 

      nama alat pencernaan serta urutan alat pencernaan 

      makanan pada manusia. 

d. Guru menyuruh siswa untuk mengumpulkan tugas kelompok, 

dan membahasnya secara klasikal. 

Konfirmasi 

         Dalam kegiatan konfirmasi : 

a. Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

b. Siswa dan guru membuat kesimpulan bersama atas materi 

pelajaran yang telah dipelajari 

3. Penutup  

a. Guru membimbing peserta didik membuat rangkuman 

pembelajaran. 

b.   Secara individu siswa mengerjakan tes formatif. 

c. Guru menilai dan menganalisis hasil tes formatif setiap 

siswa. 

d.   Guru memberikan tindak lanjut berupa PR.  

 

(25 menit) 

H. Media Belajar 

1. Gambar alat-alat pencernaan pada manusia 

2. Alat peraga pencernaan pada manusia 



I. Sumber Belajar 

1. Tantya Hisnu.P .Winaedi, IPA SD kelas 5  Depdiknas 

2. Intan Rus  Ernawati dkk, IPA Kelas 5 Cempaka Putih 

3. Haryanto, SAINS SD Kelas 5, Erlangga 

 

J. Penilaian: 

   1. Prosedur Tes 

1. Tes Awal : -  

2. Tes Proses : ada 

3. Tes Akhir : ada 

   2. Jenis Tes          : Tertulis  

   3. Bentuk Tes          : Isian singkat  

          4. Alat tes  

Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar ! 

1. Alat pencernaan pada manusia adalah........ 

2. Urutkan alat-alat pencernaan sehingga menggambarkan proses pencernaan 

dari awal sampai akhir adalah...... 

3. Alat pencernaan yang berada di rongga mulut adalah....... 

4. Alat  pencernaan yang digunakan untuk menghancurkan makanan adalah..... 

5. Alat pencernaan yang berfungsi mengatur letak makanan, membantu 

menelan makanan, dan mengecap rasa makanan disebut..... 

6. Alat pencernaan yang berfungsi membantu proses pencernaan didalam mulut 

disebut..... 

7. Alat  pencernaan berotot yang berbentuk seperti kantong disebut.... 



8. Alat pencernaan yang mencerna makanan secara kimiawi disebut..... 

9. Alat pencernaan yang berfungsi menyerap air dan garam-garam mineral 

disebut.... 

10. Sisa pernaan dari usus besar akan dikeluarkan melalui..... 

Kunci jawaban 

1. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus 

2. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus 

3. Gigi, lidah, air liur 

4. Gigi 

5. Lidah 

6. Air liur 

7. Lambung 

8. Usus halus 

9. Usus besar 

10. Anus  

  

Keputon, 20 Agustus 2013 

     Mengetahui        

     Kepala Sekolah                                                      Mahasiswa 

 

 

     PARJINEM, S.Pd     SLAMET HANDOKO 
NIP. 196010141982012008    NIM.  262012025 
 
 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Sekolah  :   SD Negeri Keputon 02 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )  

Kelas/Semester : V/ 1 

Materi Pokok  :  Organ Tubuh Manusia dan Hewan 

Waktu :  2 x 35 menit 

Pengembang :   Slamet Handoko 

 

A. Standar Kompetensi  :  

1. Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan 

 

B. Kompetensi Dasar 

1. Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya 

dengan makanan dan kesehatan 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Siswa mampu mengidentifikasi alat pencernaan makanan pada manusia. 

 

D. Tujuan Pembelajaran :  

1. Siswa dapat menjelaskan tugas dari alat pencernaan dan menyebutkan bagian alat 

pencernaan 



- Rongga mulut 

- Kerongkongan 

- Lambung 

- Usus halus 

- Usus besar 

- Anus 

3. Siswa dapat memahami fungsi rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus 

dan usus besar 

      Karakter siswa yang diharapkan : 

“Disiplin, Perhatian, Tekun, Tanggung jawab, Rasa ingin Tau, Peduli 

lingkungan dan Ketelitian 

 

E. Materi Pokok 

a. Organ tubuh manusia  

b. Alat Pencernaan Makanan Pada Manusia.  

 

F. Metode Pembelajaran 

1.  Model Pembelajaran : 

 a. Student Teams Achievement Division (STAD) 

2. Metode : 

a. Demontrasi 

b. Tanya jawab 

c. Pengamatan 

d. Diskusi 

 

 



G. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa 

Pertemuan ke-1 

1. Pendahuluan  

 Apersepsi  dan Motivasi : 

Menyampaikan Indikator Pencapaian Kompetensi dan 

kompetensi yang diharapkan. Bertanya pada siswa tentang alat 

pencernaan manusia. 

( 5 menit ) 

2. Kegiatan Inti  

           Eksplorasi 

          Dalam kegiatan eksplorasi : 

a. Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang   

alat pencernaan pada manusia. 

b. Guru membagi peserta didik menjadi  2 kelompok, dan 

membagi lembar kerja/ prosedur pengamatan. 

c. Dibawah bimbingan guru setiap kelompok menyiapkan media 

yang akan digunakan. 

d. Selanjutnya siswa melakukan pengamatan pada alat peraga  

pencernaan pada manusia. 

e. Meminta setiap kelompok mencatat hasil  pengamatannya. 

           Elaborasi 

          Dalam kegiatan elaborasi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(40 Menit) 



a. Guru meminta setiap kelompok berdiskusi, 

menyimpulkan dan mencatat hasil pengamatan 

b. Hasil pengamatan kelompok dipresentasikan di depan 

kelas, kelompok yang lain menanggapi hasil pengamatan 

yang dipaparkan. 

c. Secara kelompok, guru memberi tugas 

      Mencari informasi melalui pengamatan tentang nama – 

      nama alat pencernaan serta urutan alat pencernaan 

      makanan pada manusia. 

d. Guru menyuruh siswa untuk mengumpulkan tugas kelompok, 

dan membahasnya secara klasikal. 

Konfirmasi 

         Dalam kegiatan konfirmasi : 

a. Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

b. Siswa dan guru membuat kesimpulan bersama atas materi 

pelajaran yang telah dipelajari 

3. Penutup  

a. Guru membimbing peserta didik membuat rangkuman 

pembelajaran. 

b. Secara individu siswa mengerjakan tes formatif. 

c. Guru menilai dan menganalisis hasil tes formatif setiap siswa. 

d. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR.  

 

(25 menit) 



H. Media Belajar 

a. Gambar alat-alat pencernaan pada manusia 

b. Alat peraga pencernaan pada manusia 

 

I. Sumber Belajar 

a. Tantya Hisnu.P .Winaedi,IPA SD kelas 5  Depdiknas 

b. Intan Rus  Ernawati dkk,IPA Kelas 5 Cempaka Putih 

c. Haryanto, SAINS SD Kelas 5, Erlangga 

 

J. Penilaian: 

   1. Prosedur Tes 

a. Tes Awal : -  

b. Tes Proses : ada 

c. Tes Akhir : ada 

   2. Jenis Tes          : Tertulis  

   3. Bentuk Tes          : Isian singkat  

          4. Alat tes  

I Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar ! 

1. Alat pencernaan pada manusia adalah........ 

2. Urutkan alat-alat pencernaan sehingga menggambarkan proses 

pencernaan dari awal sampai akhir adalah...... 

3. Alat pencernaan yang berada di rongga mulut adalah....... 

4. Alat  pencernaan yang digunakan untuk menghancurkan makanan 

adalah..... 



5. Alat pencernaan yang berfungsi mengatur letak makanan, membantu 

menelan makanan, dan mengecap rasa makanan disebut..... 

6. Alat pencernaan yang berfungsi membantu proses pencernaan didalam 

mulut disebut..... 

7. Alat  pencernaan berotot yang berbentuk seperti kantong disebut.... 

8. Alat pencernaan yang mencerna makanan secara kimiawi disebut..... 

9. Alat pencernaan yang berfungsi menyerap air dan garam-garam 

mineral disebut.... 

10. Sisa pernaan dari usus besar akan dikeluarkan melalui..... 

Kunci jawaban 

1. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus 

2. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus 

3. Gigi, lidah, air liur 

4. Gigi 

5. Lidah 

6. Air liur 

7. Lambung 

8. Usus halus 

9. Usus besar 

10. Anus  

II. Jawablah dengan benar! 

1. Jelaskan proses  pencernaan pada manusia! 

2. Jelaskan fungsi alat pencernaan yang berada di dalam rongga mulut! 

3. Jelaskan fungsi kerongkongan! 



4. Jelaskan fungsi usus halus! 

5. Jelaskan fungsi anus! 

 Kunci jawaban 

1. Proses penghancuran makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat 

diserap  

tubuh. 

2. Mulut adalah tempat mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi, 

pencernaan mekanik menggunakan gigi dan lidah. Pencernaan kimiawi 

menggunakan air liur 

3. Saluran untuk makanan dari mulut kelambung dengan adanya gerakan 

peristaltik. 

4. Tempat menyerap sari-sari makanan. 

5. Tempat mengeluarkan sisa makanan. 

 

Keputon, 24 Agustus 2013 

     Mengetahui        

     Kepala Sekolah                                                      Mahasiswa 

 

 

PARJINEM, S.Pd     SLAMET HANDOKO 
NIP. 196010141982012008    NIM.  262012025 
 
 
 
 
 
 



RUBLIK PENILAIAN DISKUSI 

Kelompok    : 1 

Kelas / Semester:  V / 1 

Sekolah    : SD Negeri Keputon 02 

 

No. Kegiatan Skor 

1 2 3 4 

1. Jumlah pendapat yang disampaikan   √  

2. Kejelasan penyampaian substansi   √  

3. Waktu yang digunakan untuk diskusi   √  

N = Jumlah skor X100 

              12 

Keterangan : 

Jumlah pendapat yang disampaikan : 

Skor 4 jika siswa menyampaikan 4 pendapat 

Skor 3 jika siswa menyampaikan 3 pendapat 

Skor 2 jika siswa menyampaikan 2 pendapat 

Skor 1 jika siswa menyampaikan 1 pendapat 

 

Kejelasan penyampaian : 

Skor 4 jika siswa sangat jelas dalam menyampaikan substansi 

Skor 3 jika siswa jelas dalam menyampaikan substansi 

Skor 2 jika siswa kurang jelas dalam menyampaikan substansi 

Skor 1 jika siswa tidak jelas dalam menyampaikan substansi 

 

Waktu yang digunakan : 

Skor 4 siswa berdiskusi selama 10 menit 

Skor 3 siswa berdiskusi selama 7 menit 

Skor 2 siswa berdiskusi selama 5 menit 

Skor 1 siswa berdiskusi selama 2 menit 



RUBLIK PENILAIAN KETIKA PRESENTASI 

Sekolah  : SD Negeri keputon 02 Kelas / Semester        :  V/ 1 

Mata Pelajaran : IPA          Nama Siswa            : Salsabil almas 

No. Uraian Skor 

1 2 3 4 

1. Dalam menyampaikan prsentasi    √ 

2. Tingkat kebenaran/keaslian data hasil diskusi   √  

3. Menjawab pertanyaan kelompok lain   √  

4. Penggunaan bahasa dalam presentasi   √  

Jumlah     

 

Nilai = Jumlah Skor X 100 
            16 
 
Keterangan : 
 
Dalam menyampaikan presentasi: 

Skor 1 jika tidak ada yang beredia menyampaikan 

Skor 2 jika berani maju namun dengan rasa takut/gugup 

Skor 3 jika berani menyampaikan hanya 2 dari anggota kelompok 

Skor 4 jika semua anggota kelompok berani menyampikan dengan jelas 

 

Tingkat kebenaran/keaslian data hasil diskusi: 

Skor  1 jika yang disampaikan tidak tepat atau < 30% 

Skor 2 jika yang disampaikan tidak tepat atau < 30% - 55% 

Skor 3 jika yang disampaikan tidak tepat atau < 56% - 89% 

Skor 4 jika yang disampaikan tidak tepat atau < 81% - 100% 

 



Menjawab pertanyaan kelompok lain: 

Skor 1 jika tidak pernah menjawab pertanyaan dari kelompok lain 

Skor 2 jika berani menjawab namun jawabanya kurang tepat 

Skor 3 jika berani menjawab 1 pertanyaan dari kelompok lain dengan jawab tepat 

atau menambah jawaban teman 

Skor 4 jika berani menjawab 2 atau lebih pertanyaan kelompok lain dengan 

jawaban tepat dan mudah dipahami. 

 

Penggunaan bahasa dalam presentasi: 

Skor 1 jika tidak menggunakan bahasa Indonesia 

Skor 2 Jika menggunakan bahasa campuran 

Skor 3 jika presentasi deengan menggunakan bahasa Indonesia namun kurang 

tepat 

Skor 4 jika presentasi dengan menggunakan bahasa dengan tepat 

 

        Keputon, 26  Agustus 2013 

Mengetahui        

 Kepala Sekolah                                                          Mahasiswa 

 

 

 PARJINEM, S.Pd     SLAMET HANDOKO 
NIP. 196010141982012008    NIM.  262012025 
 

 

 

 

 



 
 

Guru Menerangkan sistem Pencernaan pada siswa – siswi  

 

 
 

Guru menunjukan kepada Murid tentang organ tubuh Manusia 

 



 
 

Guru menyuruh murid menunjukan alat pencernaan 

 

 
 

Guru menyuruh murid menunjukan alat pencernaan 

 

 



 
 

Guru membimbing murid dalam  proses diskusi 

 

 
 

Murid sedang melakukan proses diskusi  



 

Guru membimbing murid dalam  proses diskusi 

 

      

Murid sedang melakukan proses diskusi 



         

Guru menutup proses pembelajaran 

 

 

 

Guru melakukan penilaiaan hasil diskusi Murid 



 

       

Murid sedang memperhatikan Guru menerangkan dan kepala sekolah mengamati proses 

pembelajaran dikelas 

 

 

Murid sedang memperhatikan Guru menjelaskan Materi pembelajaran 


