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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran / RPP 

Siklus I 

 

Satuan pendidikan : SD YPK Syaloom Aduwey 

Mata pelajaran  : IPA                  

Kelas / semester  : 5 / 1 

Alokasi waktu    : 2 x 35 menit 

 

A. Standar kompetensi 

2. Memahami cara tumbuhan hijau membuat makanan. 

 

B. Kompetensi dasar 

2.1 Mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat makanan 

 

C. Indikator 

2.1.1 Menjelaskan proses tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri 

dengan bantuan cahaya matahari dan cahaya lain. 

2.1.2 Menjelaskan pentingnya energi cahaya matahari dalam proses 

pertumbuhan tumbuhan hijau. 

2.1.3 Menjelaskan tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan 

2.1.4 Menjelaskan pentingnya tumbuhan hijau bagi kehidupan manusia dan 

hewan 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab tentang proses fotosintesis, siswa dapat menjelaskan 

proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya 

matahari. 

2. Siswa dapat menjelaskan pentingnya energi cahaya matahari dalam proses 

pertumbuhan tumbuhan hijau dengan benar melalui praktek 

3. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan tempat penyimpanan 

cadangan makanan pada tumbuhan dengan benar. 
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4. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan pentingnya 

tumbuhan hijau bagi kehidupan manusia dan hewan dengan benar. 

E. Materi Pembelajaran (pokok) 

Tumbuhan Hijau 
 

F. Metode  

1. Inkuiri  

2. Pemberian tugas 

 

G. Langkah-langkah pembelajaran 

Pendahuluan ( 10 menit ) 

- Siswa disiapkan dan berdo’a  

- Siswa membaca Pancasila dilanjutkan presensi 

- Apresepsi : “anak-anak pada waktu kalian berangkat tadi ditepi jalan 

menemui / melihat tumbuhan apa saja ? “ 

- Motivasi : apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan ? 

- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini 

Kegiatan inti ( 45 menit ) 

Eksplorasi 

- Guru Menjelaskan materi tentang fotosintesis tumbuhan hijau  

- Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan pada 

saat pembelajaran  

- Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang penjelasan materi 

yang telah disampaikan.  

-  Guru menanyakan kepada siswa tentang cirri-ciri makhluk hidup dan 

bagaimana tumbuhan mencari makanan ? 

Elaborasi 

- Guru membagi kelompok kepada siswa dan materi yang akan dibahas pada 

tiap kelompok. 

- Guru mengajak siswa untuk merumuskan masalah dalam materi tumbuhan 

hijau  
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- Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta siswa untuk 

membuka dan membaca buku siswa  

- Guru membuat teka-teki tentang materi tumbuhan hijau. 

- Guru memeriksa kegiatan siswa 

Konfirmasi 

- Guru meminta siswa membacakan hasil jawaban sementara dari kerja 

kelompok siswa 

- Guru meminta siswa mengumpulkan hasil jawaban keseluruhan masing-

masing kelompok. 

- Guru memberikan/menjelaskan kepada siswa jawaban yang benar dari 

pertanyaan yang ada. 

Penutup (15 Menit) 

- Guru mereview ingatan siswa tentang materi yang telah disampaikan 

- Guru memberi penghargaan kepada siswa yang dapat menjawab 

pertanyaan serta aktif selama jam pelajaran 

- Guru memberikan tugas kepada siswa  

- Guru mengucapkan salam penutup. 

 

H. Sumber dan media pembelajaran  

1. Buku IPA Erlangga kelas 5 

2. S. Rositawaty dan Aris Muharam. 2007. Senang Belajar Ilmu 

pengetahuan Alam untuk Kelas 5 Sekolah dasar/ Madrasah Itidaiyah. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. Halaman 31-35 

3. Tumbuhan di sekitar siswa 
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I. Penilaian 

Penilaian Hasil 

1) Prosedur Penilaian :  Penilaian Hasil 

2) Jenis Tes   :  Tertulis 

3) Bentuk Tes  :  Essay 

       

 

      Aduwey,  22   November 2014 

Mengetahui 

   Opserve       Mahasiswa 

 

 

 

 

YOSEP OBINARU                  ERENS AMBAFEN 

Nip196506032006031003     NIM.262012417  
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

SIKLUS I  

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen : 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 

1. Dimana tumbuhan memasak makanan ? 

2. Dengan bantuan apa tumbuhan melakukan fotosintesis ? 

3. Sebutkan tumbuhan hijau disekitar sekolahmu ! 

4. Proses fotosintesis menghasilkan apa ? 

5. Apa manfaat fotosintesis bagi tumbuhan ? 

6. Energi cahaya apakah yang dapat digunakan untuk fotosintesis tumbuhan 

hijau di dalam ruangan! 

7. Contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan dalam buah? 

8. Apa nama tempat keluar dan masuknya zat pada tumbuhan yang terdapat di 

bagian daun ? 

9. Dimana sagu dan tebu menyimpan cadangan makanannya ! 

10. Apa manfaat tumbuhan hijau bagi manusia dan hewan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

KUNCI JAWABAN 

SIKLUS I 

 

 

1. Hijau daun 

2. Sinar matahari 

3. Rumput, pohon mangga, jagung, dsb. 

4. Makanan bagi tumbuhan, oksigen 

5. Untuk mendapatkan makanan 

6. Cahaya lampu neon 

7. Semangka, papaya, mangga dan apel 

8. Stomata 

9. Batang  

10. Sebagai sumber makanan 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran / RPP 

Siklus II 

 

Satuan pendidikan : SD YPK Syaloom Aduwey 

Mata pelajaran  : IPA                  

Kelas / semester  : 5 / 1 

Alokasi waktu    : 2 x 35 menit 

 

A. Standar kompetensi 

2. Memahami cara tumbuhan hijau membuat makanan. 

 

B. Kompetensi dasar 

2.1 Mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat makanan 

 

C. Indikator 

2.1.1 Menjelaskan proses tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri 

dengan bantuan cahaya matahari dan cahaya lain. 

2.1.2 Menjelaskan pentingnya energi cahaya matahari dalam proses 

pertumbuhan tumbuhan hijau. 

2.1.3 Menjelaskan tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan 

2.1.4 Menjelaskan pentingnya tumbuhan hijau bagi kehidupan manusia dan 

hewan 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab tentang proses fotosintesis, siswa dapat menjelaskan 

proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya 

matahari. 

2. Siswa dapat menjelaskan pentingnya energi cahaya matahari dalam proses 

pertumbuhan tumbuhan hijau dengan benar melalui praktek 

3. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan tempat penyimpanan 

cadangan makanan pada tumbuhan dengan benar. 
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4. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan pentingnya 

tumbuhan hijau bagi kehidupan manusia dan hewan dengan benar. 

E. Materi Pembelajaran (pokok) 

Tumbuhan Hijau 

 

F. Metode  

1. Inkuiri  

2. Pemberian tugas 

 

G. Langkah-langkah pembelajaran 

Pendahuluan ( 10 menit ) 

- Siswa disiapkan dan berdo’a  

- Siswa membaca Pancasila dilanjutkan presensi 

- Motivasi : apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan ? 

- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini 

Kegiatan inti ( 45 menit ) 

Eksplorasi 

- Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan pada 

saat pembelajaran  

- Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang penjelasan materi 

yang telah disampaikan.  

-  Guru menanyakan kepada siswa tentang cirri-ciri makhluk hidup dan 

bagaimana tumbuhan mencari makannan ? 

Elaborasi 

- Guru mengajak siswa untuk merumuskan masalah dalam materi tumbuhan 

hijau  

- Guru membuat teka-teki tentang materi tumbuhan hijau. 

- Guru memeriksa kegiatan siswa 

Konfirmasi 

- Guru meminta siswa membacakan hasil jawaban sementara dari kerja 

kelompok siswa 
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- Guru meminta siswa mengumpulkan hasil jawaban keseluruhan masing-

masing kelompok. 

- Guru memberikan/menjelaskan kepada siswa jawaban yang benar dari 

pertanyaan yang ada. 

Penutup (15 menit) 

- Guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan 

- Guru memberi penghargaan kepada siswa yang dapat menjawab 

pertanyaan serta aktif selama jam pelajaran 

- Guru memberikan tugas kepada siswa  

- Guru mengucapkan salam penutup. 

 

H. Sumber dan media pembelajaran  

1. Buku IPA Erlangga kelas 5 

2. S. Rositawaty dan Aris Muharam. 2007. Senang Belajar Ilmu 

pengetahuan Alam untuk Kelas 5 Sekolah dasar/ Madrasah Itidaiyah. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. Halaman 31-35 

3. Tumbuhan di sekitar siswa 

 

I. Penilaian 

a. Prosedur Penilaian :  Penilaian Proses dan Penilaian Hasil 

b. Jenis Tes  :  Tertulis 

c. Bentuk Tes  :  esay 

 

         

 

                   Aduwey,22  November 2014 

Mengetahui Mahasiswa 

  Opserver       

 

 

 

YOSEP OBINARU                                                               ERENSAMBAFEN                                        

Nip.196506032006031003     Nim.262012417                                                              
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 

SIKLUS II 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen : 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 

1. Apa fungsi daun bagi tumbuhan ? 

2. Apa peran matahari bagi tumbuhan ? 

3. Sebutkan tumbuhan hijau  disekitar sekolahmu ! 

4. Apa yang dihasilkan proses fotosintesis ? 

5. Apa manfaat fotosintesis bagi tumbuhan ? 

6. Energi cahaya apakah yang dapat digunakan untuk fotosintesis tumbuhan 

hijau di dalam ruangan! 

7. Contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan dalam buah? 

8. Apa nama tempat keluar dan masuknya zat pada tumbuhan yang terdapat di 

bagian daun ? 

9. Dimana sagu dan tebu menyimpan cadangan makanannya ! 

10. Apa manfaat tumbuhan hijau bagi manusia dan hewan! 
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KUNCI JAWABAN 

SIKLUS II 

 

1. Untuk membuat  makanan 

2. Untuk membatu melakukan proses fotosintesis 

3. Pohon mangga, rumput, jagung 

4. Makanan bagi tumbuhan, oksigen 

5. Untuk mendapatkan makanan 

6. Cahaya lampu neon 

7. Semangka, papaya, mangga dan apel 

8. Stomata 

9. Batang  

10. Sebagai sumber makanan  
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Hasil Pengamatan / Observasi Siklus I 

 

A. Lembaran Observasi Pemantauan Untuk Guru 

1. Subjek yang dipantau   : Guru kelas 5 dalam Pelaksanaan 

Pembelajaran 

2. Tempat/ Lokasi Pemantauan  : SD YPK Syaloom Aduwey 

3. Waktu Pemantauan   : Selama pembelajaran berlangsung 

4. Tujuan Pembelajaran   : Mengamati penerapan metode inkuri yang  

  digunakan guru 

Aspek 

yang 

diamati 

Indikator 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

T BT T BT 

Kegiatan 

Awal 

Melakukan kegiatan apersepsi dan 

menyampai-kan tujuan pembelajaran. 
√ _ √ _ 

Guru menyajikan sebuah permasalahan 

yang berhubungan dengan materi yang 

akan disampaikan. 

√ _ √ _ 

Siswa dibentuk kelompok untuk 

mengumpulkan data dari percobaan untuk 

memecahkan masalah. 

√ _ √ _ 

Guru merangsang dan mengajak siswa 

berfikir memecahkan masalah dengan 

mengadakan tanya jawab dan  

menyampaikan materi secara singkat. 

_ √ √ _ 

Guru merangsang siswa untuk 

mengajukan jawaban sementara dari 

permasalahan yang sedang di bahas. 

√ _ √ _ 

Kegiatan 

Inti 

Guru memfasilitasi siswa dengan media 

yang telah disiapkan dalam 

mengumpulkan informasi yang tepat 

untuk memecahkan permasalahan. 

√ _ √ _ 

Guru memberikan petunjuk langkah kerja 

dan mengatur jalannya presentasi dari 

masing-masing kelompok. 

_ √ _ √ 

Guru memberikan konfirmasi jawaban 

dari hasil percobaan dan hipotesis awal. 
√ _ √ _ 

Kegiatan 

Akhir 

Guru bersama dengan siswa menarik 

kesimpulan dari materi yang baru saja 

dipelajari 

√ _ √ _ 

Refleksi berupa penanaman nilai moral. √ _ √ _ 
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 Aduwey,    November 2014 

          Mengetahui                                                                                      

             Opserver                                                               Mahasiwa                               

 

 

 

      YOSEP OBINARU                                          ERENS AMBAFEN                             

Nip.1965032006031003                                         NIM.262012417 
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Hasil Pengamatan / Observasi Siklus II 

 

A. Lembaran Observasi Pemantauan Untuk Guru 

1. Subjek yang dipantau  : Guru kelas 5 dalam Pelaksanaan      

Pembelajaran 

2. Tempat/ Lokasi Pemantauan  : SD YPK Syaloom Aduwey 

3. Waktu Pemantauan   : Selama pembelajaran berlangsung 

4. Tujuan Pembelajaran  : Mengamati penerapan metode inkuri yang 

digunakan guru 

Aspek 

yang 

diamati 

Indikator 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

T BT T BT 

Kegiatan 

Awal 

Melakukan kegiatan apersepsi dan menyampai-

kan tujuan pembelajaran. 
√ _ √ _ 

Guru menyajikan sebuah permasalahan yang 

berhubungan dengan materi yang akan 

disampaikan. 

√ _ √ _ 

Siswa dibentuk kelompok untuk mengumpulkan 

data dari percobaan untuk memecahkan 

masalah. 

√ _ √ _ 

Guru merangsang dan mengajak siswa berfikir 

memecahkan masalah dengan mengadakan 

tanya jawab dan  menyampaikan materi secara 

singkat. 

√ _ √ _ 

Guru merangsang siswa untuk mengajukan 

jawaban sementara dari permasalahan yang 

sedang di bahas. 

√ _ √ _ 

Kegiatan 

Inti 

Guru memfasilitasi siswa dengan media yang 

telah disiapkan dalam mengumpulkan informasi 

yang tepat untuk memcahkan permasalahan. 

√ _ √ _ 

Guru memberikan petunjuk langkah kerja dan 

mengatur jalannya presentasi dari masing-

masing kelompok. 

√ _ √ _ 

Guru memberikan konfirmasi jawaban dari hasil 

percobaan dan hipotesis awal. 
√ _ √ _ 

Kegiatan 

Akhir 

Guru bersama dengan siswa menarik 

kesimpulan dari materi yang baru saja dipelajari 
√ _ √ _ 

Refleksi berupa penanaman nilai moral. √ _ √ _ 

Jumlah 10 0 10 0 
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 Aduwey,    November 2014 

           Mengetahui                                                                                      

            Opserver                                                            Mahasiwa                               

 

 

 

      YOSEP OBINARU                                          ERENS AMBAFEN                             

Nip.1965032006031003                                         NIM.262012417 
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DAFTAR NILAI PRASIKLUS, Siklus I, dan Siklus II 

Siswa Prasiklus Siklus I Siklus II 

1 60 75 80 

2 55 72 72 

3 65 65 84 

4 75 79 88 

5 66 75 84 

6 67 78 86 

7 80 79 80 

8 60 60 80 

9 66 65 79 

10 65 77 84 

11 75 78 88 

12 80 82 76 

13 59 79 81 

14 85 55 84 

15 80 76 82 

16 64 85 84 

17 85 65 86 

Jumlah 1187 1245 1398 

Rata-rata 69,82353 73,23529 82,23529 

Tuntas 7 12 17 

Belum 
Tuntas 10 5 0 
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DOKUMENTASI PEMBELAJARAN PRA SIKLUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memberi Penjelasan tentang tumbuhan hijau secara konvensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa Mendengarkan Penjelasan Guru pada Pra Siklus 
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DOKUMENTASI PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memberi Penjelasan tentang tumbuhan hijau membuat makanan pada 

Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa Mempersiapkan Kerja Kelompok pada Siklus I 
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DOKUMENTASI PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa Mempraktekkan menanam tumbuhan dengan media sederhana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa Mengerjakan pengamatan pada Siklus II 
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Guru Menjelaskan Hasil pengamatan pada Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Menjelaskan Hasil pengamatan dan Murid Mendengarkan 
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                                               SURAT KETERANGAN 

                                               NO : 421/18.9/S/02/2015 

 

 

Yang  bertandatangan dibawah ini Wakil Kepala SD YPK Syaloom Aduwey Didstrik 

Misool utara Kabupaten Raja Ampat menerangkan dengan sesungguhnya  

bahwa : 

   

          Nama             :  Erens  Ambafen 

          NIM                :  262012417 

          Alamat           :  Desa Aduwey Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat      

          Mahasiswa    :  Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 

          Fakultas          :  FKIP S1 – PGSD 

 

Telah melaksanakan Penelitian di SD YPK Syaloom Aduwey Distrik Misool Utara 

Kabupaten Raja Ampat pada: 

           

           Tanggal    :  22 November 2014 

           Judul         :  Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Penerapan Metode 

                                 INKUIRI Tentang Tumbuhan Hijau Bagi Siswa Kelas 5 SD 

                                 YPK Syaloom Aduwey Distrik Misool Utara Kabupaten  

                                 Raja Ampat Semester 1 Tahun Pelajaran 1 2014/2015 

          i 

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya,untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinyan.    

 

 

 

                                                                          Aduwey, 22 November  2014 

                                                                          Wakil Kepala Sekolah 

   

 

 

                                                                          YOSEP  OBINARU 

                                                                          NIP: 1965040320061003 
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