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Lampiran 1 Surat IjinValiditas dan Reliabilitas SDN Watuagung 01 
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Lampiran 2 Surat Izin Penelitian di SDN Watuagung 01 
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Lampiran 3 Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian di SDN 

Watuagung 01 
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Lampiran 4 Angket Kreativitas Sebelum diuji Validitas Dan Reliabelitas  

ANGKET KREATIVITAS BELAJAR 

  

Berilah tanda “ √ ” untuk setiap jawaban yang anda kemukakan. 

Keterangan:  

SS  : Sangat Setuju 

S   : Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya merasa tertantang untuk menyelesaikan soal-

soal yang sulit tentang pelestarian sumber daya 

alam 

    

2 Saya selalu mengajukan pertanyaan dan pendapat 

tentang pelestarian sumber daya alam 

    

3 Saya memiliki rasa keingin tahuan yang tinggi 

tentang pentingnya menjaga sumber daya alam 

    

4 Saya senang memikirkan dan mencoba cara baru 

yang saya anggap praktis untuk memahami 

pembelajaran 

    

5 Saya mampu mencetuskan gagasan tentang 

pelestarian hewan dan sumber daya alam 

    

6 Saya mampu belajar meskipun tidak dibimbing oleh 

guru 

    

7 Saya menggunakan alat peraga yang berbeda dari 

guru dalam memahami pembelajaran 

    

8 Saya mampu beradaptasi dengan lingkungan yang 

baru 

    

9 Saya menggunakan alat peraga yang berbeda dari 

guru dalam memahami pembelajaran 
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10 Saya selalu memperhatikan pendapat orang lain     

11 Saya selalu mendiskusikan dahulu dengan teman 

dalam menyampaikan ide atau pendapat 

    

12 Jika ada PR, saya langsung mencari buku-buku 

sumber tanpa lebih dahulu berusaha 

mengerjakannya 

    

13 Saya tidak malu menyampaikan pendapat, 

meskipun dianggap lucu oleh teman 

    

14 Saya membuat kombinasi atau variasi yang berbeda 

dalam pembuatan poster gambar hewan 

    

15 Saya memiliki cara berfikir yang lain dari pada 

yang lain dalam memahami pemanfaatan sumber 

daya alam 

    

16 Saya bertanya lebih dari dua kali apabila belum 

memahami tentang pelestarian hewan sebagai 

sumber daya alam 

    

17 Jika guru memberi soal, saya tidak dapat menduga 

dengan cepat kemungkinan jawabannya. 

    

18 Dalam membahas atau mendiskusikan suatu 

masalah, saya selalu mempunyai tanggapan yang 

berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh teman 

saya 

    

19 Saya berani mengambil resiko dalam melakukan 

kegiatan pelestarian sumber daya alam 

    

20 Saya dapat menerima kritik dan saran orang lain     

21 Saya senang dengan pembelajaran dengan metode 

yang baru 

    

22 Saya mampu mengembangkan pengetahuan yang 

saya terima 

    

23 Saya selalu mencatat materi yang dijelaskan atau 

dipresentasikah oleh guru atau teman  

    

24 Saya tidak senang jika belum menanggapi     
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pertanyaan guru maupun pertanyaan teman 

25 Saya memiliki rasa kepercayaan diri sendiri yang 

tinggi 

    

26 Saya mampu menerima materi yang disampaikan 

oleh guru 

    

27 Saya memiliki alasan yang dapat dipertanggung 

jawabkan 

    

28 Saya mampu mencetuskan ide dan melakukannya 

dalam kegiatan pelestarian sumber daya alam 

    

29 Saya berusaha menyelesaikan sendiri tugas-tugas 

sekolah 

    

30 Walaupun saya sudah menjawab dengan benar soal-

soal latihan, saya tetap meneliti kembali 
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Lampiran 5 Hasil Uji Validitas Dan Reliabelitas 
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Lampiran 6 Angket Kreativitas Setelah Diuji Validitas Dan Reliabelitas 

ANGKET KREATIVITAS BELAJAR 

Berilah tanda “ √ ” untuk setiap jawaban yang anda kemukakan. 

Keterangan:  

SS  : Sangat Setuju TS  : Tidak Setuju 

S  : Setuju  STS  : Sangat Tidak Setuju 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya merasa tertantang untuk menyelesaikan soal-soal yang 

sulit tentang pelestarian sumber daya alam 

    

2 Saya selalu mengajukan pertanyaan dan pendapat tentang 

pelestarian sumber daya alam 

    

3 Saya memiliki rasa keingin tahuan yang tinggi tentang 

pentingnya menjaga sumber daya alam 

    

4 Saya senang memikirkan dan mencoba cara baru yang saya 

anggap praktis untuk memahami pembelajaran 

    

5 Saya mampu mencetuskan gagasan tentang pelestarian hewan 

dan sumber daya alam 

    

6 Saya mampu belajar meskipun tidak dibimbing oleh guru     

7 Saya menggunakan alat peraga yang berbeda dari guru dalam 

memahami pembelajaran 

    

8 Saya menggunakan alat peraga yang berbeda dari guru dalam 

memahami pembelajaran 

    

9 Saya selalu memperhatikan pendapat orang lain     

10 Saya selalu mendiskusikan dahulu dengan teman dalam 

menyampaikan ide atau pendapat 

    

11 Jika ada PR, saya langsung mencari buku-buku sumber tanpa 

lebih dahulu berusaha mengerjakannya 

    

12 Saya tidak malu menyampaikan pendapat, meskipun dianggap 

lucu oleh teman 

    

13 Saya membuat kombinasi atau variasi yang berbeda dalam 

pembuatan poster gambar hewan 
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14 Saya bertanya lebih dari dua kali apabila belum memahami 

tentang pelestarian hewan sebagai sumber daya alam 

    

15 Dalam membahas atau mendiskusikan suatu masalah, saya 

selalu mempunyai tanggapan yang berbeda dengan apa yang 

diungkapkan oleh teman saya 

    

16 Saya selalu mencatat materi yang dijelaskan atau 

dipresentasikah oleh guru atau teman 

    

17 Saya tidak senang jika belum menanggapi pertanyaan guru 

maupun pertanyaan teman 

    

18 Saya memiliki rasa kepercayaan diri sendiri yang tinggi     

19 Saya mampu menerima materi yang disampaikan oleh guru     

20 Saya memiliki alasan yang dapat dipertanggung jawabkan     

21 Saya mampu mencetuskan ide dan melakukannya dalam 

kegiatan pelestarian sumber daya alam 

    

22 Saya berusaha menyelesaikan sendiri tugas-tugas sekolah     
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Lampiran 7 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan  : SDN Watuagung 01 

Kelas / Semester   : 5/1 

Tema  3    : Makanan Sehat 

Sub Tema  3   : Pentingnya Menjaga Asupan Makanan 

Pembelajaran ke        : 2 

Alokasi waktu             : 1 Hari (5 x 35 menit) 

Hari / Tanggal  :  

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima,menjalankan, dan menghargai ajaran agama yng dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya  

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, sekolah dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.3 Menjelaskan organ pencernaan dan 

fungsinya pada hewan dan manusia 

serta cara memelihara kesehatan organ 

pencernaan manusia 

4.3 Menyajikan karya tentang organ 

3.3.1 Menyebutkan organ pencernaan 

manusia dan fungsinya. 

3.3.2 Memahami cara menjaga kesehatan 

organ pencernaan manusia. 

3.3.3 Membuat replika organ pencernaan 
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peredaran darah pada manusia manusia. 

 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indicator 

3.4 Menganalisis informasi yang 

disampaikan paparan iklan dari media 

cetak atau elektronik. 

4.4  Memeragan kemabali infromasi yang 

disampaikan paparan iklan dari media 

cetak atau elektronik dengan bantuan 

lisan, tulis, dan visual. 

3.4.1 Menyebutkan pesan yang 

disampaikan iklan media cetak. 

4.4.1. Membuat iklan media cetak. 

 

  

SBdP 

Kompetensi Dasar Indicator  

3.4 Memahami karya seni rupa daerah 

4.4 Membuat karya seni rupa daerah 

3.4.1 Menyebutkan karya seni dari 

berbagai daerah 

4.4.1 Membuat karya seni  

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar organ pencernaan manusia, siswa dapat 

menyebutkan organ pencernaan manusia dan fungsinya. 

2. Dengan mengamati video, siswa dapat menunjukkan cara menjaga kesehatan 

organ pencernaan manusia. 

3. Dengan membuat gambar timbul organ pencernaan manusia, siswa dapat 

menggambarkan cara kerja organ organ pencernaan manusia. 

D. Materi Pembelajaran 

1. IPA   : Makanan Sehat 

2. Bahasa Indonesia : Iklan Media cetak dan elektronik 

3. SBdP   : Seni Daerah 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Project Based Learning (PjBL) 

Metode : Ceramah, diskusi, membuat karya, presentasi 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
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Media dan Alat : -    PPT 

- Teks pentingnya makanan sehat 

- Laptop 

- Lembar Kerja Siswa 

- Lembar evaluasi 

- Kertas karton 

Sumber : Buku Guru dan Buku Siswa tema 3 Makanan Sehat. 

Buku Guru SD/MI Kelas IV Tema 3 : Makanan sehat. 

Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan halaman 

107 

Buku Siswa SD/MI Kelas IV Tema 3 : Makanan sehat 

Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan halaman 

89 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan  Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Guru memberikan salam 

2. Guru mengabsen kehadiran siswa 

3. Guru menginformasikan tema yang akan 

dipelajari tentang “sehat itu penting” 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

5. Guru memberikan apersepsi dengan 

pertanyaan: 

- Apa yang tergambar pada sampul buku 

? 

- Apa judul buku? 

- Kira-kira apa isi dari buku? 

6. Siswa diberikan kesempatan untuk menjawab 

7. Guru memberikan penguatan 

10 menit 

Kegiatan 

Inti 

1. Siswa diminta untuk membaca teka “buah 

dan manfaatnya” 

145 

menit 
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2. Guru memberikan pengatan kepada siswa 

tentang pentingnya mengkonsumsi buah 

setiap hari untuk mencegah terserang 

penyakit. 

3. Guru meminta siswa membaca manfaat buah 

pisang untuk tubuh. 

4. Guru meminta siswa untuk membuat 5 

kelompok. 

5. Guru memberikan gambar dan nama-nama 

gangguan system pencernaan kepada setiap 

kelompok, serta kertas karton untuk 

menggambar system pencernaan manusa. 

(memberikan masalah yang kompleks) 

6. Guru memberikan waktu untuk siswa 

berdiskusi (menyusun cara menyelesaikan 

proyek) 

7. Siswa berdiskusi susunan sitem pencernaan 

(menysun jadwal) 

8. Guru meminta siswa membuat laporan 

tentang berikut ini : (melakukan investigasi) 

 Apa yang dimaksud dengan gangguan 

system pencernaan? 

 Penyebab 

 Gejala 

 Bagian organ mana yang terserang? 

 Cara pencegahan atau penyembuhan 

 Gambar system pencernaan manusia 

diselembar kertas karton! 

9. Guru memonitor kemajuan pembuatan 

replika system pencernaan manusia per 

kelompok. (memonitor kemajuan proyek) 

10. Siswa mempresentasikan hasil kerja proyek 
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mereka. (mempresentasikan hasil proyek) 

11. Guru dan siswa memberikan penilain kepada 

masing-masing kelompok. (penilaian hasil 

proyek) 

12. Guru memberikan soal evaluasi kepada 

masing-masing siswa. (evaluasi) 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan 

terkait pembelajaran yang telang dilakukan. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya jika masih ada materi yang 

belum dipahami. 

3. Guru membarikan reward kepada setiap 

siswa untuk partisipasinya. 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

menyanyikan lagu daerah, salam, dan doa. 

20 menit 

 

H. Penilaian 

1. Aspek yang dinilai : Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan 

2. Jenis Penilaian  : Tertulis dan Pengetahuan 

3. Bentuk Soal  : Pilihan Ganda (terlampir) 
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Lampiran soal 

Siklus I 

Nama  : 

No.Absen : 

Berilah tanda silang (x) pada a,b,c atau d pada jawaban yang benar ! 

1. Berikut ini adalah enzim yang dihasilkan oleh pankreas, kecuali .... 

a. Amilase 

b. Lipase 

c. Tripsin 

d. Pepsin  

2. Pencernaan mekanik pada manusia terjadi di dalam .... 

a. Mulut 

b. Kerongkonngsn  

c. Lambung 

d. Usus halus 

3. Fungsi hati yang berkaitan dengan fungsi pencernaan makanan adalah .... 

a. Menetralkan racun 

b. Menghasilkan empedu 

c. Menghasulkan sel darah 

d. Menyimpan zat makanan 

4. Pada saluran pencernaan, protein akan pecah menjadi senyawa yang disebut 

.... 

a. Vitamin 

b. Asam amino 

c. Glukosa 

d. Asam lemak 

5. Penyakit kwasiokor adalah penyakit karena kekurangan .... 

a. Vitamin 

b. Protein 

c. Yodium 

d. Zat besi 
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6. Berikut ini yang bukan enzim yang dihasilkan oleh labung adalah .... 

a. Pepsin 

b. Renin 

c. Asam klorida 

d. Amilase  

7. Zat makanan yang menghasilkan energi tertinggi untuk satuan berat yang 

sama adalah .... 

a. Protein  

b. Karbohidrat  

c. Vitamin 

d. Lemak  

8. Berikut ini proses pencernaan yang berlangsung dalam lambugn kecuali .... 

a. Amilum berubah menjadi fruktosa oleh anzim ptialin 

b. Kaseinogen akank berubah menjadi kasein oleh enzim renin 

c. Protein menjadi peptida oleh enzim pepsin 

d. Kasein akan digumpalkan oleh ion Ca+ 

9. Pada burung terdapat bagian akhir usus yang sekaligus bermuara saluran 

ekskresi dan saluran alat kelamin yang disebut .... 

a. Kantong kemih 

b. Kolon 

c. Anus 

d. Kloala  

10. Gigi orang dewasa berjumlah .... 

a. 42 buah 

b. 32 buah 

c. 12 buah 

d. 20 buah 

11. Jenis makanan yang merupakan sumber karbohidrat adalah .... 

a. Beras, jagung, daging dan susu 

b. Beras, jagung, kentang dan telur 

c. Gandum, sagu, biji-bijian dan ikan 

d. Beras, jagung, gandum dan sagu 
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12. Pada usia anak SD adalah masa pertumnbuhan, untuk itu alangkah baiknya 

agar pertumbuhannya bisa maksimal harus rajin mengkonsumsi makanan 

yang berupa .... 

a. Karbohidrat 

b. Vitamin  

c. Protein 

d. Lemak  

13. Gerakan mendesak dan meremas-remas makanan di kerongkongan agar 

masuk ke lambung disebut .... 

a. Mekanik 

b. Kinetik 

c. Peristaltik 

d. Dorongan  

14. Enzim renin berfungsi untuk .... 

a. Mengubah susu menjadi tepung 

b. Mengubah protein menjadi pepton 

c. Membantu menghancurkan kuman berbahaya 

d. Mengubah susu menjadi kasein 

15. Pencernaan secara mekanik dan kimiawi pada manusia terjadi pada .... 

a. Lambung 

b. Mulut 

c. Usus halus 

d. Usus besar 

16. Berikut ini enzim yang dihasilkan oleh labung .... 

a. Asam klorida, ptialin dan pepsin 

b. Asam klorida, amilase dan renin 

c. Asam klorida, renin dan pepsin 

d. Renin, pepsin dan amilase 

17. Seseorang mengalami gangguan pencernaan makanan dengan gejala sukar 

buang air besar. Gangguan ini disebebkan .... 

a. Makanannya kurang mengandung serat 

b. Keracunan makanan 
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c. Kekurangan vitamin C 

d. Infeksi kuman 

18. Beberapa penyakit pada saluran pencernaan di sebutakn di bawah ini, 

KECUALI .... 

a. Stoke 

b. Diare 

c. Disentri 

d. Maag  

19. Zat-zat makanan berikut akan diserap oleh pembuluh darah kapoler dalam 

vili/ jonjot usus halus menuju hati melalui vena porta, kecuali .... 

a. Glukosa 

b. Asam amino  

c. Sir 

d. Oritein fliserol 

20. Hubungan yang benar antara organ, enzim, serta fungsinya dari pencernaan di 

bawah ini adalah .... 

a. Mulut petialin amilum + glukosa 

b. Lambung pepsis protein = glukosa 

c. Pankreas lipase gliserol = asam lemak 

d. Usus 12 jari sukrase sukrosa = asam amino 

21. Contoh poencernaan makanan secara mekanis adlah .... 

a. Makanan dihancurkan dengan bantuan enzim 

b. Makanan di dalam lambung digiling oleh dinding lambung 

c. Makanan di lidah diencerkan dengam bantuan enzim 

d. Makanan dikunyah oleh gigi 

22. Sistem alat pencernaan manusia meliputi hal-hal di bawah ini, kecuali .... 

a. Lambung 

b. Tenggorokan 

c. Usus lambung 

d. Jantung  
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23. Makaknan yang keluar dari lambung menuju usus halus sebagian sudah 

mengalami pencernaan. Apabila seseorang makan bahan makanan yang 

mengandung : 

1. Protein 

2. Amilum 

3. Glukosa 

4. Lemak 

5. Vitamin  

zat makanan yang sudah mengalami pencernaan kimia adalah .... 

a. 1,2 dan 3 

b. 1,2 dan 4 

c. 2,3 dan 5 

d. 2,3,4 dan 5 

24. Hasil pencernaan di bawah ini siap diserap oleh usus halus, kecuali .... 

a. Gliserol 

b. Monosakarida  

c. Vitamin 

d. Polipeptida  

25. Hasil pencernaan makanan di lambung akan menghasilkan “bubur makakan” 

yang disebut kim yang bersifat asam. Sifat asam di dalam lambung aka 

ternetralkan oleh .... 

a. Empedu yang dihasilkan hati 

b. Renin yang dihasilkan renin 

c. Natrium bikarbonat yang dihasilkan pankreas 

d. Laktase yang dihasilkan dinding usus halus 
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Lampiran 8 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan  : SDN Watuagung 01 

Kelas / Semester   : 5/1 

Tema  3    : Makanan Sehat 

Sub Tema  3            : Pentingnya Makanan Sehat Bagi Tubuh 

Pembelajaran ke        : 5 

Alokasi waktu             : 1 Hari (5 x 35 menit) 

Hari / Tanggal  :  

 

A. Kompetensi Inti 

5. Menerima,menjalankan, dan menghargai ajaran agama yng dianutnya. 

6. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya  

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya. 

7. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah, sekolah dan tempat bermain. 

8. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

IPA 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.3 Menjelaskan organ pencernaan dan 

fungsinya pada hewan dan manusia 

serta cara memelihara kesehatan organ 

pencernaan manusia 

4.3 Menyajikan karya tentang konsep 

3.3.1 Menyebutkan macam-macam 

penyakit yang menyerang organ 

pencernaan manusia 

4.3.1 Mempresentasikan hasil proyek 

tentang organ pencernaan manusia. 
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organ dan fungsi pencernaan pada 

hewan atau manusia 

 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indicator 

3.4 Menganalisis informasi yang 

disampaikan paparan iklan dari media 

cetak atau elektronik 

4.4 Memeragakan kembali informasi yang 

disampaikan paparan iklan dari media 

cetak atau elektronik dengan bantuan 

lisan, tulis, dan visual 

3.4.1 Menjelaskan informasi dari iklan 

elektronik. 

4.4.1. Membuat contoh iklan 

 

 

SBdP 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.3 Memahani pola lantai dalam kreasi 

seni daerah 

4.3 Mempraktikan pola lantai pada gerak 

tari daerah 

3.3.4 Menjelaskan ciri-ciri karya seni rupa 

daerah tertentu. 

4.3.1 Membuat karya seni rupa. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar organ pencernaan manusia, siswa dapat 

menyebutkan organ pencernaan manusia dan fungsinya. 

2. Dengan mengamati video, siswa dapat menunjukkan cara menjaga 

kesehatan organ pencernaan manusia. 

3. Dengan membuat gambar timbul organ pencernaan manusia, siswa dapat 

menggambarkan cara kerja organ organ pencernaan manusia. 

D. Materi Pembelajaran 

4. IPA   : Makanan Sehat 

5. Bahasa Indonesia : Iklan Media cetak dan elektronik 

6. SBdP   : Seni Daerah 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Project Based Learning (PjBL) 
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Metode : Ceramah, diskusi, membuat karya, presentasi 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

Media dan Alat   -    Teks pentingnya makanan sehat 

- Laptop 

- Lembar Kerja Siswa 

- Lembar evaluasi 

- Kertas karton 

- Malam  

Sumber : Buku Guru dan Buku Siswa tema 3 Makanan Sehat. 

Buku Guru SD/MI Kelas IV Tema 3 : Makanan sehat. 

Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan halaman 

121 

Buku Siswa SD/MI Kelas IV Tema 3 : Makanan sehat. 

Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan halaman 

107 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan  Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Guru memberikan salam 

2. Guru mengabsen kehadiran siswa 

3. Guru menginformasikan tema yang akan 

dipelajari tentang “makanan sehat” 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

5. Guru memberikan apersepsi dengan pertanyaan: 

Sudahkah kalian sarapan ? 

Sayuran apa yang kalian gemari ? 

6. Siswa diberikan kesempatan untuk menjawab 

7. Guru memberikan penguatan 

10 

menit 

Kegiatan 

Inti 

1. Siswa mengamati video tentang organ pencernaan 

manusia. 

2. Guru meminta siswa menjelaskan isi video yang 

145 

menit 
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telah diputar.  

3. Guru menguatkan siswa betapa pentingnya 

menjaga organ pencernaan manusia dan berbagai 

penyakit yang dapat menyerang organ pencernaan 

manusia. 

4. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 5 siswa. 

5. Guru meminta siswa melakukan servei tentang 

organ pencernaan manusia dan menggambar 

organ pencernaan manusia. (memberikan masalah 

yang kompleks)  

6. Siswa menentukan narasumber yang akan 

menjadi sumber data kegiatan survey. 

(merencanakan cara yang akan dilakukan untuk 

pembuatan proyek) 

7. Siswa berdiskusi tentang hal-hal yang perlu 

disiapkan dalam pembuatan proyek. (menyusun 

jadwal pembuatan proyek) 

8. Berbagai hal yang akan menjadi acuan pertanyaan 

yang akan diajukan kepada narasumber: 

(melakukan investigasi proyek) 

- Jenis penyakit system pencernaan yang pernah 

dialami. 

- Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi 

penyakit tersebut. 

- Seberapa parah penyakit system pencernaan 

yang dialami narasumber? 

- Apa penyebab penyakit system pencernaan 

yang dialami? 

- Sedalam apakah kesadaran narasumber akan 

pentingnya menjaga kesehatan system 

pencernaan? 
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- Seberapa sering narasumber mengalami 

penyakit tersebut? 

- Tindakan apa yang diambil narasumber agar 

tidak terserang penyakit tersebut? 

9. Siswa mengikuti langkah-langkah yang disajikan 

di buku siswa sebagai panduan. 

10. Guru memandu siswa untuk tidak terlalu jauh dari 

lingkungan sekolah. (memonitor kemajuan 

proyek) 

11. Setelah survey selesai dilakukan, siswa bersama 

teman satu kelompok menggambar system 

pencernaan manusia. 

12. Siswa mempresentasikan hasil survey dan hasil 

karya mereka. (mempresentasikan proyek) 

13. Guru bersama siswa menilai sertiap presentasi 

perkelompok. (penilaian proyek) 

14. Guru melakukan evaluasi pebelajaran dengan 

mengerjakan soal evaluasi yang sudah disiapkan 

guru. (evaluasi proyek) 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru bersama siswa membuat kesimpulan terkait 

pembelajaran yang telang dilakukan. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya jika masih ada materi yang belum 

dipahami. 

3. Guru membarikan reward kepada setiap siswa 

untuk partisipasinya. 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

menyanyikan lagu daerah, salam, dan doa. 

20 

menit 

 

H. Penilaian 

1. Aspek yang dinilai : Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan 

2. Jenis Penilaian  : Tertulis dan Pengetahuan 
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3. Bentuk Soal  : Pilihan Ganda (terlampir) 
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Lampiran Soal 

SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Nama  : 

No.Absen : 

Berilah tanda silang (x) pada a,b,c atau d pada jawaban yang benar ! 

1. Dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan dibantu oleh bakteri E. Colli. 

Pembusukan sisa-sasa makanan ini terjadi pada .... 

a. Usus besar 

b. Usus halus 

c. Usus penyerapan 

d. Anus 

2. Pencernaan pada usus halus adalah pencernaan makanan .... 

a. Mekanik 

b. Kinetik 

c. Kimiawi 

d. Mekanik dan kimiawi 

3. Tidak semua zaat-zat yang terdapat dalam bahan makanan akan mengalami 

pencernaan. Zat berikut apabila terdapat dalam bahan makanan tidak akan 

mengalami pencernaan adalah .... 

a. Amilum 

b. Vitamin 

c. Lemak 

d. Karbohidrat 

4. Bagian lambung hewan memamah biak yang sama dengan lambung manusia 

adalah .... 

a. Abomasum 

b. Omasum 

c. Rumen 

d. Ileum 

5. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas akan masuk ke doudenum (usus dua 

belas jari) melalui .... 

a. Darah 
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b. Pembuluh darah 

c. Pembuluh limfe 

d. Kerongkonagn (esofagus) 

6. Organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusai dapat dibedakan 

menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini, organ yang 

merupakan saluran pencernaan sekaligus kelenjar pencernaan adalah .... 

a. Pankreas dan hati 

b. Pankreas dan usus halus 

c. Lambung dan hati 

d. Lambung dan usus halus 

7. Gigi ............... digunakan untuk memotong makanan. 

a. Belakakng 

b. Seri 

c. Taring 

d. Geraham 

8. ............... dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber tenaga. 

a. Karbohidrat 

b. Protein 

c. Lemak 

d. Vitamin 

9. Pada sistem pencernaan, hormon yang merangsang empedu untuk 

mengeluarkan garam empedu adalah .... 

a. Insulin 

b. Kolesistokinin 

c. Tripsin 

d. Pepsin 

10. Bagian organ pencernaan yang  berguna untuk menyerap sari-sari makanan 

adalah .... 

a. Lambung 

b. Pankreas 

c. Usus besar 

d. Usus halus 
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11. Dalam lambung ada enzim yang berguna untuk mengendapkan protein susu 

untuk menjadi kasein. Hal ini dilkukan oleh enzim .... 

a. Renin 

b. Pepsin 

c. HCI 

d. Tripsin 

12. Jenis gigi yang beguna untuk memotong makanan adalah gigi .... 

a. Susu 

b. Taring 

c. Seri 

d. Gereham 

13. Berikut ini adalah beberapa proses pencernaan. 

1. Penyerapan air 

2. Penyerapan mineral 

3. Penyerapan ion-ion 

4. Pembusukan oleh escherichia coli 

Proses pencernaan yang terjadi dalam usus besar adalah .... 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 1 dan 3 

d. 2 dan 4 

14. Enzim ............ berguna untuk menguraikan zat tepung menjadi gula. 

a. Enzim milenium 

b. Enzim tiamina 

c. Enzim amilase 

d. Enzim alosterik 

15. Satu bagian lidah yang digunakan untuk mengecap rasa manis adalah ... 

a. Depan 

b. Tepi 

c. Tengah 

d. Balakang 
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16. Proses pencernaan yang terjadi di mulut berlangsung secara mekanik dan 

kimiawi dengan menggunakan enzim sebagai katalisatornya. Zat yang diubah 

di dalam mulut dengan perantara enzim adalah .... 

a. Maltosa 

b. Amilum 

c. Amilase 

d. Ptialin 

17. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi lidah dalam proses pencernaan 

adalah .... 

a. Mengecap makanan 

b. Mengatur letak makanan 

c. Membantu menelen makanan 

d. Membantu dalam berbicara 

18. Gigi anak yang belum tanggal disebut dengan .... 

a. Gigi balita 

b. Gigi susu 

c. Gigi seri 

d. Gigi cilik 

19. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu jejunum, duodenum dan ileun. Proses 

penyerapan bahan makanan terjadi pada bagian .... 

a. Duodenum dan jejunum 

b. Jejunum 

c. Duodenum dan ileum 

d. Ileum 

20. Zat nmakanan yang berguna sebagai sumber energi atau tenaga adalah .... 

a. Vitamin 

b. Protein 

c. Lemak 

d. Karbohidrat 

21. Perhatikan gambar berikut ini! 
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Nomor 24 adalah organ pencernaan yang biasa disebut ..... 

a. Anus 

b. Lambung 

c. Hati 

d. Usus besar 

22. Enzim aam klorida atau HCI berguna untuk .... 

a. Mengubah zat tepung menjadi zat gula 

b. Mengubah protein susu menjadi pepton 

c. Mengubah bibit penmyakit yang yang terbawa oleh makanan 

d. Mengendapkan protein susu menjadi kasein 

23. Pada sistem pencernaan manusia, zat makanan yang dicerna oleh garam 

empedu adalah .... 

a. Asam amino 

b. Protein 

c. LemaK 

d. Vitamin 

24. Tempat terjadinya pertemuan antara sistem pencernaan makanan dan sistem 

peredaran darah adalah .... 

a. Lambung  

b. Ususu dua belas jari 

c. Usus kosong 

d. Usus penyerapan 

25. Enzim yang berguna untuk mengubah lemak menjadi asam lemak adalah 

enzim .... 

a. Amilase 

b. Lipase 

c. Tripsin 

d. Petialin 



81 
 

Lampiran 9 Lembar Obsevasi Guru Siklus I 
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Lampiran 10 Lembar Observasi Siswa Siklus I 
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Lampiran 11 Lembar Obsevasi Guru Siklus II 
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Lampiran 12 Lembar Observasi Siswa Siklus II 
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Lampiran 13 Angket Nilai Tertinggi Siklus I 
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Lampiran 14 Angket Nilai Tertinggi Siklus II 
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Lampiran 15 Lembar Evaluasi dengan Nilai Tertinggi Siklus I 
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Lampiran 16 Lembar Evaluasi Nilai Tertinggi Siklus II 
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Lampiran 17 Dokumentasi 
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Lampiran 18 Uji Plagiat 
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