
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  I/1 
Alokasi Waktu :   
Standar Kompetensi :  1.  Makhluk hidup dan proses kehidupan 
Kompetensi Dasar : 1.1 Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya. 
Indikator  : 1. Menunjukkan bagian-bagian tubuh 
  2. Menyebutkan nama bagian-bagian tubuh 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu memahami bagian-bagian tubuh 
2. Siswa mampu menyebutkan bagian-bagian anggota tubuh 
 

II. Materi Pembelajaran 
- Bagian-bagian anggota tubuh 
- Nama bagian-bagian anggota tubuh 
 

III. Metode 
- Ceramah 
- Demonstrasi 
- Tanya jawab 
- Tugas  
 

IV. Langkah-langkah 
a. Kegiatan awal 

- Tanya jawab tentang anggota tubuh 
- Menyanyikan lagu “Dua Mata Saya” dan lagu “Kepala Pundak Lutut Kaki” 

b. Kegiatan Inti 
- Guru mengarahkan agar siswa menunjukkan bagian-bagian tubuhnya sesuai nyanyian yang 

dinyanyikan 
- Guru meminta salah satu siswa maju ke depan kelas, guru menunjukkan bagian tubuh siswa 

kemudian disuruh menyebutkan nama bagian tubuh yang ditunjuk. 
- Guru meminta agar siswa mencocokkan bagian tubuhnya dengan gambar yang terdapat dalam 

buku. 
- Siswa diberi tugas mengerjakan soal-soal dalam buku teks yang berkaitan dengan bagian-

bagian tubuh. 
c. Kegiatan Akhir 

Siswa diberi tugas menyanyi bersama lagu “Dua Mata Saya” dan “Kepala Pundak Lutut Kaki” 
sambil menunjuk bagian tubuh yang sesuai dengan lagu yang dinyanyikan. 
 

V. Alat dan Sumber Belajar 
- Gambar anggota tubuh 
- Buku Pelajaran IPA kelas 1 

 
VI. Penilaian 

a. Teknik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Tanya Jawab 
d. Instrumen 

Jawablah dengan singkat pertanyaan di bawah ini: 
1. Sebutkan bagian-bagian tubuh yang ada dikepala! 
2. Berapa jumlah telingamu? 
3. Berapa jumlah hidungmu? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  I/1 
Alokasi Waktu :  
Standar Kompetensi :  1.  Makhluk hidup dan proses kehidupan 
Kompetensi Dasar : 1.1 Mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya. 
Indikator  : 1. Menunjukkan bagian-bagian tubuh 
  2. Menyebutkan nama bagian-bagian tubuh 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa mampu menyebutkan fungsi bagian-bagian tubuh 
b. Siswa mampu menyebutkan cara merawat bagian-bagian tubuh yang perlu dibersihkan. 

 
II. Materi Pembelajaran 

- Fungsi bagian-bagian tubuh 
- Cara merawat bagian-bagian tubuh 
 

III. Metode 
- Ceramah 
- Demonstrasi 
- Tanya jawab 
- Tugas  
 

IV. Langkah-langkah 
a. Kegiatan awal 

- Tanya jawab tentang anggota tubuh 
b. Kegiatan inti 

- Guru menjelaskan kegunaan bagian-bagian tubuh 
- Guru meminta siswa untuk mengamati gambar anggota tubuh pada buku teks. 
- Guru menjelaskan cara merawat bagian-bagian tubuh yang harus dibersihkan (telinga, gigi, 

kulit, hidung dll) 
- Siswa diberi tugas mengerjakan soal-soal dalam buku teks 

c. Kegiatan akhir 
Membimbing siswa untuk menyimpulkan kegunaan bagian-bagian tubuh dan cara merawatnya. 
 

V. Alat dan Sumber Belajar 
- Gambar tubuh/gambar bagian-bagian anggota tubuh 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 1 

 
VI. Penilaian 

a. Teknik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Tanya Jawab 
d. Instrumen 

Jawablah dengan singkat pertanyaan di bawah ini: 
1. Apa guna mata? 
2. Apa guna kaki? 
3. Berapa kali kamu mandi sehari? 
4. Bagaimana cara membersihkan gigi? 
5. Apa akibatnya apabila melihat televisi terlalu dekat? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  I/1 
Alokasi Waktu :   
Standar Kompetensi :  1.  Makhluk hidup dan proses kehidupan 
Kompetensi Dasar : 1.2 Mengidentifikasikan kebutuhan tubuh agar tetap sehat dan kuat (makanan, 

air, pakaian, udaram lingkungan sehaty) 
Indikator  : 1. Menyebutkan makanan sehat untuk pertumbuhan 
  2. Menjelaskan makanan empat sehat lima sempurna 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa mampu menyebutkan bagian macam kebutuhan hidup 
b. Siswa mampu menyebutkan jenis makanan sehat 
 

II. Materi Pembelajaran 
- Kebutuhan tubuh untuk tumbuh sehat 
- Jenis makanan empat lima sempurna 
 

III. Metode  
- Ceramah 
- Demonstrasi 
- Tanya jawab 
- Tugas  
 

IV. Langkah-langkah 
a. Kegiatan awal 

- Tanya jawab tentang makanan yang diperlukan tubuh 
- Menyanyikan lagu “Empat Sehat Lima Sempurna” 

b. Kegiatan inti 
- Guru menunjuk gambar-gambar jenis makanan, siswa disusul menyebutkan nama jenis 

makanan. 
- Guru menjelaskan jenis-jenis makanan sehat yang diperlukan untuk pertumbuhan. 
- Guru menunjukkan gambar empat sehat lima sempurna siswa disusul menyebutkan nama 

makanan empat lima sempurna. 
- Siswa diberi tugas mengerjakan soal-soal dalam buku teks. 

c. Kegiatan akhir 
Membimbing peserta didik merangkum makanan empat sehat lima sempurna dan makanan sehat 
yang bergizi. 
 

V. Alat dan Sumber Belajar 
- Gambar makanan sehat lima sempurna 
-     Buku Pelajaran IPA Kelas 1 

VI. Penilaian 
a. Teknik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Tanya Jawab 
d. Instrumen 

Jawablah dengan singkat pertanyaan di bawah ini: 
1. Sebutkan 3 contoh makanan yang sehat untuk pertumbuhan badan! 
2. Sebutkan makanan empat sehat lima sempurna! 
3. Sebutkan makanan yang membuat kenyang! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  I/1 
Alokasi Waktu :   
Standar Kompetensi :  2.  Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya, serta cara perawatannya. 
Kompetensi Dasar : 1.2 Mengidentifikasikan kebutuhan tubuh agar tetap sehat dan kuat (makanan, 

air, pakaian, udaram lingkungan sehaty) 
Indikator  : Menjelaskan perlunya air, makanan, pakaian, udara dan lingkungan  
 
I. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa mampu menyebutkan makanan empat sehat lima sempurna 
b. Siswa mampu menceritakan perlunya air, makanan, pakaian, udara, dan lingkungan bersih. 

 
II. Materi Pembelajara 

Kegunaan air, makanan, pakaian, udara dan lingkungan bersih 
 

III. Metode 
- Ceramah 
- Demonstrasi 
- Tanya jawab 
- Tugas  
 

IV. Langkah-langkah 
a. Kegiatan awal 

- Tanya jawab tentang makanan sehat 
- Siswa disuruh menyebutkan makanan yang dimakan tadi pagi 

b. Kegiatan inti 
- Guru menjelaskan tentang kegunaan air, makanan, pakaian, udara, lingkungan bersih. 
- Siswa disuruh mengamati gamba pada buku teks tentang kegunaan air, makanan, pakaian, 

udara, lingkungan. 
- Siswa bergantian maju ke depan untuk bercerita tentang kegunaan air, makanan, pakaian, 

udara. 
- Guru menjelaskan tentang pentingnya lingkungan bersih. 
- Siswa diberi tugas mengerjakan soal-soal dalam buku teks 

c. Kegiatan akhir 
Mengarahkan kesimpulan yang diambil dari pelajaran tersebut. 
 

V. Alat dan Sumber Belajar 
- Gambar tubuh/gambar bagian-bagian anggota tubuh 
- Buku Paket Pelajaran IPA Kelas 1 
 

VI. Penilaian 
a. Teknik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Tanya Jawab 
d. Instrumen 

Jawablah dengan singkat pertanyaan di bawah ini: 
1. Apa guna air untuk kehidupan sehari-hari? 
2. Apa guna kita berpakaian? 
3. Apa guna udara dalam kehidupan? 
4. Berapa kali kamu makan dalam sehari? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  I/1 
Alokasi Waktu :   
Standar Kompetensi :  1.  Makhluk hidup dan proses lingkungan 
Kompetensi Dasar : 1.3 Membiasakan hidup sehat 
Indikator  : 1. Mendemonstrasikan tentang cara menggosok gigi yang benar. 
  2. Menyebutkan alat-alat untuk mandi 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu memahami cara menggosok gigi yang benar 
2. Siswa mampu menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk mandi 
 

II. Materi Pembelajaran 
- Cara menggosok gigi 
- Alat-alat mandi 
 

III. Metode  
- Ceramah 
- Demonstrasi 
- Tanya jawab 
- Tugas  
 

IV. Langkah-langkah 
a. Kegiatan awal 

Menyanyikan lagu “Bangun Tidur” ciptaan Pak Kasur 
b. Kegiatan inti 

- Guru mengarahkan gambar anak yang sedang mandi harus menggosok gigi. 
- Guru memperhatikan gambar anak yang sedang menggosok gigi. 
- Guru menjelaskan kapan saja kita perlu gosok gigi. 
- Siswa bergantian maju depan untuk memperagakan cara menggosok gigi yang benar. 
- Guru menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk mandi. 
- Siswa diberi tugas mengerjakan soal yang ada di buku teks 

c. Kegiatan akhir 
- Memberikan bimbingan cara merawat gigi yang baik 
- Memberi uji kompetensi lisan 

a. Kapan kita perlu menggosok gigi? 
b. Dimana kita harus memeriksakan gigi? 
 

V. Alat dan Sumber Belajar 
- Sikat dan pasta gigi 
-     Buku Pelajaran IPA Kelas 1 

VI. Penilaian  
a. Teknik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Tanya Jawab 
d. Instrumen 

Jawablah dengan singkat pertanyaan di bawah ini: 
1. Kapan kita menggosok gigi? 
2. Sebutkan alat-alat untuk mandi? 
3. Berapa kali kamu mandi dalam sehari? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  I/1 
Alokasi Waktu :   
Standar Kompetensi :  1.  Makhluk hidup dan proses lingkungan 
Kompetensi Dasar : 1.3 Membiasakan hidup sehat 
Indikator  : 1. Menyebutkan perlunya berolahraga 
  2. Menyebutkan istirahat yang baik 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menjelaskan perlunya olahraga 
2. Siswa  
 

II. Materi Pembelajaran 
- Fungsi berolahraga 
- Fungsi istirahat yang baik 
 

III. Metode 
- Ceramah 
- Demonstrasi 
- Tanya jawab 
- Tugas  
 

IV. Langkah-langkah 
a. Kegiatan awal 

Tanya jawab pelajaran yang lalu 
b. Kegiatan inti 

- Guru menanyakan kepada siswa olah raga apa yang disukai 
- Guru meminta salah satu siswa memperagakan olahraga yang ia sukai 
- Guru menjelaskan perlunya berolahraga 
- Guru menanyakan pada siswa bagaimana mereka beristirahat 
- Guru mengarahkan pada siswa cara beristirahat yang baik adalah tidur 
- Siswa diberi tugas menyebutkan macam-macam beristirahat 

c. Kegiatan akhir 
- Membimbing siswa membuat kesimpulan kegiatan pembelajaran 
- Mengadakan Tanya jawab 
 

V. Alat dan Sumber Belajar 
- Gambar-gambar kegiatan olahraga 
-     Buku Pelajaran IPA Kelas 1 

VI. Penilaian  
a. Teknik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Tanya Jawab 
d. Instrumen 

Jawablah dengan singkat pertanyaan di bawah ini: 
1. Supaya badan kita sehat kita harus …. 
2. Jika lelah kamu harus ….. 
3. Istirahat yang baik adalah …. 
4. Supaya badan kita bersih dan sehat kita harus…. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  I/1 
Alokasi Waktu :   
Standar Kompetensi :  2.  Mengenal cara memelihara lingkungan agar tetap sehat 
Kompetensi Dasar : 2.1 Mengenal cara menjaga lingkungan agar tetap sehat 
Indikator  : 1. Menyebutkan 3 cara lingkungan agar tetap sehat 
  2. Menyebutkan cara memelihara lingkungan agar tetap sehat disekitar rumah 

dan sekolah 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu memahami cara menjaga lingkungan agar tetap sehat  
2. Siswa mampu menunjukkan lingkungan yang sehat di rumah dan sekolah 
3. Siswa mampu menyebutkan cara menjaga lingkungan agar tetap sehat 

 
II. Materi Pembelajaran 

- Perawatan dan pemeliharaan lingkungan disekitar rumah dan sekolah 
 

III. Metode 
- Ceramah 
- Demonstrasi 
- Tanya jawab 
- Tugas  
 

IV. Langkah-langkah 
Pertemuan 1 
a. Kegiatan awal 

- Tanya jawab tentang alat-alat kebersihan dan kegunaannya 
b. Kegiatan inti 

- Guru menjelaskan cara menjaga lingkungan agar tetap sehat disekitar rumah dan sekolah 
- Guru menjelaskan ciri-ciri rumah sehat 
- Guru menjelaskan cara membuang sampah yang benar 
- Siswa diberi tugas untuk mengelilingi lingkungan sekolah dan mencatat kondisi kebersihan 

lingkungan 
- Siswa diberi tugas untuk mengamati gambar lingkungan sehat dibuku teks kemudian 

mengerjakan soal 
c. Kegiatan akhir 

- Menyimpulkan materi pelajaran 
- Mengingatkan kepada siswa agar tetap sehat 

Pertemuan II 
a. Kegiatan awal 

- Tanya jawab pelajaran yang lalu 
Apa guna sapu ijuk? 
Apa yang kamu lakukan jika halaman kotor? 

b. Kegiatan inti 
- Guru menjelaskan cara menjaga lingkungan agar tetap sehat 
- Guru menjelaskan ciri-ciri rumah yang sehat dan sekolah yang sehat 
- Guru menjelaskan manfaat kebersihan 
- Siswa diberi tugas untuk mengerjakan soal-soal 
 

c. Kegiatan akhir 
- Guru mengarahkan dan mengingatkan pentingnya kebersihan lingkungan 
- Guru mengingatkan kepada siswa bahwa kebersihan adalah pangkal kesehatan 

 
V. Alat dan Sumber Belajar 

- Gambar lingkungan sehat 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 1 
 

VI. Penilaian 
a. Tahnik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Isian, Tanya Jawab singkat 
d. Instrumen 



Pertemuan I 
1. Kelas yang kotor harus …. 
2. Sapu gunanya untuk …. 
3. Rumah yang sehat harus di…. 
4. Sampah dibuang di …. 
 
Pertemuan II 
1. Sebutkan 3 cara untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat! 
2. Sebutkan ciri-ciri rumah sehat! 
3. Sebutkan ciri-ciri sekolah sehat! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  I/1 
Alokasi Waktu :   
Standar Kompetensi :  2.  Mengenal cara memelihara lingkungan agar tetap sehat 
Kompetensi Dasar : 2.2 Membedakan lingkungan sehat dan tidak sehat 
Indikator  : 1. Membandingkan lingkungan sehat dan tidak sehat 
  2. Menyebutkan lingkungan akibat tidak sehat 
  3. Menerapkan cara memelihara lingkungan tetap sehat. 
 
 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu membandingkan lingkungan sehat dan tidak sehat 
2. Siswa mampu menjelaskan akibat lingkungan tidak sehat 
3. Siswa mampu menyebutkan berbagai cara menjaga lingkungan 

 
II. Materi Pembelajaran 

- Lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat 
- Cara memelihara lingkungan 
 

III. Metode  
- Ceramah 
- Demonstrasi 
- Tanya jawab 
- Tugas  
 

IV. Langkah-langkah 
Pertemuan I 
a. Kegiatan awal 

- Tanya jawab pelajaran yang lalu 
Apa yang kamu lakukan bila halaman rumahmu kotor? 
Apa guna sulak? 

b. Kegiatan inti 
- Guru menunjukkan gambar lingkungan sehat dan tidak sehat 
- Siswa disuruh gambar tersebut kemudian menjawab pertanyaan guru 
- Guru menjelaskan lingkungan yang sehat dan tidak sehat 
- Guru menjelaskan akibat lingkungan yang tidak sehat 
- Siswa mengerjakan soal-soal dibuku teks 

c. Kegiatan akhir 
- Menyimpulkan materi pelajaran 
- Mengingatkan kepada siswa agar menjaga lingkungan agar tetap sehat 
 

Pertemuan II 
a. Kegiatan awal 

- Tanya jawab pelajaran yang lalu 
Apa yang kamu lakukan agar lingkungan bersih dan sehat? 
Apa yang kamu lakukan jika ada sampah yang berserakan? 

b. Kegiatan inti 
- Guru menjelaskan cara memelihara lingkungan agar tetap sehat 
- Guru menjelaskan keutungan lingkungan yang bersih dan sehat 
- Guru meminta siswa untuk menyebutkan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan lingkungan 

sehat dan tidak sehat 
- Siswa diberi tugas untuk mengerjakan soal-soal di buku teks 

c. Kegiatan akhir 
- Merangkum ciri-ciri lingkungan sehat dan kegiatan yang menyebabkan lingkungan sehat. 

 
V. Alat dan Sumber Belajar 

- Alat-alat kebersihan 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 1 
 
 



VI. Penilaian 
a. Tahnik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Isian, Tanya Jawab singkat 
d. Instrumen 

Pertemuan I 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat! 
1. Apa keuntungan lingkungan yang bersih? 
2. Apa akibatnya lingkungan tidak sehat? 
3. Apa akibat membuang sampah sembarangan? 
4. Tanggung jawab siapakah memelihara lingkungan? 
 
 
Pertemuan II 
Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat! 
1. Air yang menggenang menjadi sarang…. 
2. Lingkungan yang kumuh membuat badan…. 
3. Rumah yang bersih adalah rumah yang…. 
4. Rumah yang tidak berjendela adalah rumah yang…. 
5. Tempat sampah agar tidak bau harus…. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  I/1 
Alokasi Waktu :   
Standar Kompetensi :  2.  Mengenal cara memelihara lingkungan agar tetap sehat 
Kompetensi Dasar : 2.3 Menceritakan perlunya merawat tanaman, hewan peliharaan dan 

lingkungan sekitar 
Indikator  : 1. Menyebutkan 3 macam merawat tanaman 
  2. Menyebutkan 3 tanaman hias 
  3. Menceritakan cara merawat hewan peliharaan 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menjelaskan cara merawat tanaman dan hewan 
2. Siswa mampu menceritakan perlunya merawat tanaman, hewan peliharaan dan lingkungan sekitar 
3. Siswa mampu menjelaskan jenis tanaman hias dan hewan peliharaan 

 
II. Materi Pembelajaran 

- Perawatan tanaman dan hewan 
 

III. Metode 
- Ceramah 
- Demonstrasi 
- Tanya jawab 
- Tugas  
 

IV. Langkah-langkah 
Pertemuan I 
a. Kegiatan awal 

- Mengadakan Tanya jawab 
Apa makanan ayammu? 
Adakah tanaman bungan di rumahmu? Coba kamu sebutkan! 

b. Kegiatan inti 
- Guru menjelaskan cara merawat tanaman 
- Guru meminta siswa untuk menyebutkan jenis-jenis hewan maupun tumbuhan yang sering 

dipelihara 
- Guru menjelaskan jenis-jenis tanaman hias 
- Siswa diberi tugas untuk mengerjakan soal-soal di buku teks 

c. Kegiatan akhir 
- Membimbing siswa merangkum cara merawat tanaman 
- Memberi tugas pada siswa yang piket agar menyirami tanaman yang ada di depan kelas 

Pertemuan II 
a. Kegiatan awal 

- Tanya jawab pelajaran yang lalu 
b. Kegiatan inti 

- Guru menjelaskan jenis-jenis hewan peliharaan 
- Guru menjelaskan cara merawat hewan peliharaan 
- Guru meminta siswa untuk mengemukakan pendapatnya mengenai hewan-hewan yang 

dimasukkan dalam kandang 
- Guru mengarahkan siswa bahwa kandang yang bersih sangat penting bagi kesehatan hewan 

terutama ayam. 
- Guru menjelaskan manfaat memeliharan ayam 

c. Kegiatan akhir 
- Guru memberi pengarahan cara merawat hewan peliharaan 

 
V. Alat dan Sumber Belajar 

- Gambar hewan peliharaan 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 1 
 

VI. Penilaian 
a. Tahnik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Isian, Tanya Jawab singkat 
d. Instrumen 



Pertemuan I 
1. Tanaman yang layu segera di…. 
2. Tanaman dipupuk supaya…. 
3. Bunga melati berwarna…. 
4. Banyak pepohonan membuat lingkungan…. 
 
Pertemuan II 
Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Sebutkan 3 jenis hewan peliharaan! 
2. Sebutkan 3 cara merawat hewan peliharaan! 
3. Apa yang menyebabkan hewan peliharaan! 
4. Apa manfaat memelihara ayam! 

 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas I.b, 
 
 
 
Lastriani, S. PdI 
NIP. 150357193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  I/1 
Alokasi Waktu :   
Standar Kompetensi :  3.  Mengenal berbagai sifat benda dan kegunaannya melalui pengamatan 

perubahan bentuk benda 
Kompetensi Dasar : 3.1 Mengidentifikasi benda yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan cirinya 

melalui pengamatan 
Indikator  : 1. Menyebutkan benda-benda yang ada dilingkungan sekitar kita 
  2. Menyelompokkan benda menurut bentuk, ukuran dan warna 
  3. Membedakan bau dan rasa dari benda yang berbeda 
  4. Menentukan persamaan dari benda yang berbeda 
 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu menunjukkan bentuk benda 
2. Siswa mampu mengelompokkan berbagai ukuran benda 
3. Siswa mampu menentukan berbagai ukuran benda 
4. Siswa mampu menentukan bau dan berbagai berbagai benda 
5. Siswa mampu menentukan rasa dari berbagai benda 
6. Siswa mampu menunjukkan persamaan benda 
7. Siswa mampu menunjukkan persamaan dan perbedaan suatu benda. 
 

II. Materi Pembelajaran 
- Bentuk-bentuk benda 
- Macam-macam warna 
- Macam-macam bau dan rasa 
- Ukuran benda 
- Benda-benda yang sama 
- Persamaan dan perbedaan benda 
 

III. Metode 
1. Model pembelajaran 

a. Perintah langsung 
b. Kelompok  

2. Metode 
a. Demonstrasi 
b. Ceramah 
c. Diskusi Tanya jawab 
 

IV. Langkah-langkah 
Pertemuan 1 
a. Kegiatan awal 

Apersepsi: 
- Guru menyiapkan benda dengan berbagai macam bentuk (botol, bola, kotak sabun, koin), 

benda yang bermacam-macam warna (bendera merah putih, daun yang hijau, bunga yang 
kuning), benda yang berbau dan berasa (bunga mawar, minyak kayu putih, gula, garam) 

- Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang bentuk-bentuk benda yang ada 
disekitarnya. 

b. Kegiatan inti 
- Guru menjelaskan satu persatu benda yang telah disiapkan 
- Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
- Guru meminta tiap-tiap kelompok mengerjakan soal-soal 
- Hasil kerja kelompok dikumpulkan pada guru 

c. Kegiatan akhir 
- Memberi penghargaan kepada kelompok dengan kinerja terbaik 
- Membimbing peserta didik merangkum pelajaran 
- Uji kompetensi: jawab singkat 

Contoh instrument: 
1. Sebutkan 5 benda yang ada dikelasmu! 
2. Sebutkan 3 benda yang berbentuk bulat! 
3. Sebutkan warna bendera kita! 
4. Sebutkan bau minyak kayu putih! 



5. Bagaimana rasanya gula? 
6. Bagaimana rasanya garam? 

 
Pertemuan II 
a. Kegiatan awal 

Apersepsi: 
- Guru menyiapkan benda-benda yang sesuai dengan materi misal: kaca cermin dan kaca spion, 

kursi dan meja, Botol plastik dan botol kaca. 
- Guru mengajukan pertanyaan apa persamaan dan perbedaan. 

b. Kegiatan inti 
- Guru meminta siswa memperhatikan benda-benda disekitar kelas 
- Guru menanyakan manakan diantara 2 benda yang bentuknya sama tetapi gunanya berbeda 
- Guru mengarahkan agar siswa membaca buku teks 
- Guru memberi penjelasan kepada siswa yang kurang jelas. 

c. Kegiatan akhir 
- Guru memberi penjelasan tentang: 

1. Persamaan benda 
2. Persamaan dan perbedaannya 
 

- Siswa menyimpulkan dan merangkum persamaan benda dan perbedanya. 
- Uji kompetensi: tertulis 

A. Tulislah benda disekitarmu! 
Bahan sama gunanya berbeda: 
1. Meja dan kursi bahannya dari kayu 
2. ………… dan ………. bahannya dari …………. 
3. ………… dan ………. bahannya dari …………. 
4. ………… dan ………. bahannya dari …………. 
 
 

B. Istilah titik-titik di bawah ini dengan persamaan dan perbedaannya! 
1. Almari dan meja dari kayu 

Almari untuk ……. 
2. Buah melon dan bola bentuknya ……. 

Buah melon dimakan 
Bola untuk bermain 

3. Botol plastik dan botol kaca bentuknya tabung 
Botol plastik tidak mudah ……….. 
Botol kaca mudah ………… 

 
V. Alat dan Sumber Belajar 

- Benda-benda di sekitar kelas 
- Benda-benda berwarna 
- Minyak wangi, minyak kayu putih, gula, garam 
- Buku pelajaran IPA Kelas 1 
 

VI. Penilaian 
1. Teknik : Tertulis 
2. Prosedur : Pos Test 
3. Bentuk : Isian, Tanya Jawab singkat 
4. Contoh Instrumen 

a. Instrumen identifikasi 
Tentukan bentuk benda dengan memberi tanda centhang (v) 

b. Instruimen identifikasi 
Pilih dan beri tanda benda-benda yang berbau 

c. Instrumen Identifikasi 
Tentukan persamaan dan perbedaan benda-benda di sekitarmu. 
 
 
Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas I.b, 
 
 
 
Lastriani, S. PdI 
NIP. 150357193 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  I/1 
Alokasi Waktu :   
Standar Kompetensi :  3.  Mengenal berbagai sifat benda dan kegunaannya melalui pengamatan 

perubahan bentuk benda 
Kompetensi Dasar : 3.2 Mengenal benda yang dapat diubah bentuknya 
Indikator  : 1. Membandingkan bentuk benda 
  2. Menceritakan hasil pengamatan perubahan bentuk benda karena perlakuan 

tertentu 
  3. Mengelompokkan benda-benda berdasarkan jenisnya 
   
 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

1. Menentukan bentuk-bentuk benda 
2. Menyebutkan penyebab perubahan bentuk benda 
3. Menyebutkan benda-benda berdasarkan jenisnya 
 

II. Materi Pembelajaran 
- Bentuk-bentuk benda 
- Perubahan bentuk benda 
- Bermain bentuk 
 

III. Metode Pembelajaran 
a. Demonstrasi 
b. Unjuk kerja 
c. Diskusi Tanya jawab 
 

IV. Langkah-langkah 
Pertemuan I 
a. Kegiatan awal 

Apersepsi: 
- Guru menyiapkan bermacam-macam kertas yang berbentuk balok, kubus, bulat, tabung, 

lingkaran, bujur sangkar dan segi tiga, plastisi 
- Guru mengenalkan bentuk-bentuk benda tersebut 
- Tanya jawab: kapas dapat diubah benang, benang diubah menjadi kain. 

b. Kegiatan inti 
- Guru meminta siswa berkelompok menurut kelompoknya masing-masing 
- Guru membagikan kertas-kertas tersebut 
- Guru meminta siswa membuat pola pada kertas-kertas tersebut. 
- Guru siswa merubah bentuk kertas-kertas tersebut sesuai pola yang telah mereka kerjakan. 
- Guru mengarahkan bahwa kertas dapat berubah bentuk jika dipotong/digunting 

c. Kegiatan akhir 
- Guru memberikan penjelasan kepada kelompok dengan kinerja baik dan menghasilkan pola-

pola yang menarik. 
- Guru mengarahkan siswa untuk merangkum pelajaran 
- Uji kompetensi: lisan 

Contoh intrumen: 
1. Sebutkan bentuk-bentuk kertas setelah pola-pola tersebut berubah! 
2. Bagaimana sifat kapas dan dapat diubah menjadi apa? 

 
Pertemuan II 
a. Kegiatan awal 

Apersepsi: 
- Guru menyiapkan platisin, kotak, tabung, boneka, mobil-mobilan dari plastik 
- Guru mengenalkan bentuk-bentuk benda 
- Guru menjelaskan bahwa prastisin dapat diubah menjadi: kotak, tabung, bola, mobil-mobilan 

dan boneka 
 
 
 
 



b. Kegiatan inti 
- Guru menunjukkan contoh-contoh bentuk benda 
- Guru memberi contoh cara-cara merubah bentuk kertas 
- Siswa merubah platisin menjadi kotak, bola, boneka, mobil-mobilan sesuai tugas dari guru 

menurut kelompoknya masing-masing 
- Siswa menyerahkan hasik karya pada guru 
- Guru memberi penjelasan pada siswa tentang hasil karya yang kurang sempurna. 

c. Kegiatan akhir 
- Guru memberikan penjelaskan pada siswa bahwa platisin sifatnya lunaik, dan mudah dibuat 

bentuk diubah dengan perlakuan 
- Siswa membuat laporan tentang hasil karya tersebut secara lisan 
- Uji kompetensi : Lisan 

a. Tanah liat dapat diubah bentuk menjadi ……… 
b. Pastisin dapat diubah bentuk menjadi apa saja? Sebutkan 3 saja! 
c. Platisin sifatnya ………. 
d. Kaleng susu bentuknya ………. 
e. Bola bentuknya ………. 
 

          V.  Alat dan Sumber Belajar 
- Benda-benda di sekitar kelas 
- Platisin, kotak, tabung, bola, boneka, mobil-mobilan dari plastik 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 1 
 

VI. Penilaian 
1. Teknik penilaian : unjuk kerja 

PR: Pi : Buatlah boneka dari gabus 
  Pa: Buatlah mobil-mobilan gabus 

2. Bentuk Instrumen : Menjodohkan 
Gambar  
 
a. Tabung 
b. Lingkaran 
c. Bulat 
d. Balok 
e. Persegi panjang 

 
 
 
 
 

Mengetahui, 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  I/2 
Alokasi Waktu :   
Standar Kompetensi :  4.  Mengenal berbagai bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-

hari 
Kompetensi Dasar : 4.1 Membedakan gerak benda yang mudah bergerak dengan yang sulit 

bergerak melalui percobaan 
Indikator  : 1. Menyebutkan bentuk benda yang mudah bergerak 
  2. Menyebutkan bentuk benda yang sulit bergerak 
  3. Memperagakan cara menggerakkan benda 
  4. Menyebutkan macam-macam bentuk gerakan benda 
  5. Menyebutkan perbedaan benda yang mempunyai kesamaan 
  6. Menyebutkan gerak benda disebabkan oleh dorongan atau tarikan 
   
 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa mampu memahami berbagai energi dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. 
 

II. Materi Pembelajaran 
- Energi dan kegunaannya 
 

III. Metode 
- Ceramah 
- Demonstrasi 
- Tanya jawab 
- Tugas  
 

IV. Langkah-langkah 
Pertemuan I 
a. Kegiatan awal 

- Mengungkap pengalaman siswa tentang macam-macam bentuk benda (Bundar, kotak, lonjong, 
oval dan lain-lain) 

b. Kegiatan inti 
- Guru menunjukkan bentuk benda yang mudah bergerak dan benda yang sulit bergerak (bola, 

kubus, balok, tabung, kelereng, mobil, sepeda motor, dll) 
- Guru menjelaskan bentuk benda yang mduah bergerak dan bentuk benda yang sulit bergerak. 
- Guru memberi tugas menyebutkan bentuk benda yang mudah bergerak dan bentuk benda 

yang sulit bergerak. 
c. Kegiatan akhir 

Siswa ditugasi mencari/menyebutkan benda yang mudah bergerak dan benda yang sulit bergerak. 
Contoh: 
Sepeda motor digerakkan mesin, sepeda motor mudah bergerak 
Lemari dipindahkan dengan tangan manusia, lemari sulit bergerak 
 

Pertemuan II 
a. Kegiatan awal 

- Tanya jawab pelajaran yang lalu, misalnya: coba sebutkan benda apa yang mudah bergerak! 
b. Kegiatan inti 

- Guru menyiapkan alat-alat 
- Guru mendemonstrasikan cara menggerakkan benda (menarik, mendorong, melempar, 

menggelinding pensil, mengangkat, mengungkit) 
- Guru memberi penjelasan dan cara-cara menggerakkan benda. 
- Siswa diberi tugas cara-cara menggerakkan benda missal: mendorong lemari buku, melempar 

bola kaki, mendorong meja belajar 
c. Kegiatan akhir 

Siswa diberi tugas menjawab pertanyaan, misalnya: 
1. Apa yang digunakan manusia untuk berjalan? 
2. Bagaimana bola kalau ditendang? 
3. Apakah kamu dapat mendorong lemari buku? 

 
 



Pertemuan III 
a. Kegiatan awal 

- Mengungkap pengalaman siswa tentang cara menggerakkan benda! 
b. Kegiatan inti 

- Guru memberikan penjelasan dan menyebutkan macam-macam bentuk gerakan benda. 
- Siswa memperhatikan demonstrasi guru (bentuk gerakan lurus, bergerak melengkung, 

melingkar) 
- Guru memberi tugas untuk mencari / menyebutkan penyebab gerak benda tersebut. 

c. Kegiatan akhir 
- Menyimpulkan dan menyebutkan bentuk gerakan beberapa benda 
- Bentuk gerakan benda tidak sama 
- Ada yang cepat ada yang lambat 

 
Pertemuan IV 
a. Kegiatan awal 

- Tanya jawab tentang pelajaran yang lalu misalnya: 
Benda apa yang berbentuk bulat? 
Benda apa yang sulit bergerak? 

b. Kegiatan inti 
- Penjelasan membandingkan benda yang mempunyai persamaan dan perbedaan. 
- Guru dan siswa melakukan pengamatan tentang bentuk bola dan kelereng, kemudian mencari 

persamaan dan perbedaan bola dengan kelereng. 
- Siswa menyimpulkan persamaan dan perbedaan. 

c. Kegiatan akhir 
- Siswa diberi tugas untuk mengamati semangka dan apel kemudian carilah persamaan dan 

perbedaan 
 

V. Alat dan Sumber Belajar 
- Alat : Bola, kelereng, dan kipas 
- Sumber : Buku Pelajaran IPA Kelas 1 
 

VI. Penilaian 
a. Teknik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Jawab singkat dan tertulis 
d. Contoh Instrumen 

Pertemuan I 
Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Sebutkan 3 benda yang mudah bergerak! 
2. Sebutkan 3 benda yang sulit bergerak! 
3. Bagaimana gerobak dapat bergerak? 
 
Pertemuan II 
Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Gerobak bergerak karena……….. 
2. Mobil-mobilan berjalan karena………. 
3. Meja bergerak karena mendapat …………….. 
 
Pertemuan III 
Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Bentuk gerakan kipas angin adalah ……… 
2. Bentuk gerakan bola ditendang adalah ………. 
3. Bentuk gerakan kelapa jatuh adalah …………. 
 
Pertemuan IV 
Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Carilah perbedaan dan kesamaan batu dan batu bata! 

 
Mengetahui, 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  I/2 
Alokasi Waktu :  12 jam (4 pertemuan) 
Standar Kompetensi :  4.  Mengenal berbagai bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-

hari 
Kompetensi Dasar : 4.2 Mengidentifikasi penyebab benda bergerak (baterai, per/pegas, dorongan 

tangan dan magnet) 
Indikator  : 1. Menyebutkan contoh sumber energi yang dapat menyebabkan benda 

bergerak. 
  2. Menyebutkan benda-benda yang merupakan sumber energi. 
  3. Menyebutkan benda bergerak karena per/pegas 
  4. Menyebutkan benda bergerak karena baterai 
  5. Menyebutkan benda bergerak karena magnet 
  6. Menyebutkan kegunaan-kegunaan sumber energi listrik, panas dan angin. 
   
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa mampu memahami berbagai energi dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. 
 
II. Materi Pembelajaran 

- Energi dan kegunaannya 
 

III. Metode  
- Ceramah 
- Demonstrasi 
- Tanya jawab 
- Tugas  
 

IV. Langkah-langkah 
Pertemuan I 
a. Kegiatan awal 

- Guru menyiapkan perlengkapan atau alat-alat 
- Tanya jawab pelajaran yang lalu misalnya: 

Mengapa gerobak dapat bergerak? 
b. Kegiatan inti 

- Menjelaskan contoh sumber energi yang dapat menyebabkan bergerak (angin, ditiup, 
dikunyah, diangkat, ditarik, dan aliran listrik) 

- Guru menyuruh siswa untuk mengamati gambar kincir angin, kipas angin listrik, tumbuhan 
ditiup angin. 

- Siswa ditugasi untuk menyebutkan penyebab gerak benda tersebut 
Contoh: kincir berputar, kincir digerakkan oleh air 

c. Kegiatan akhir 
Menyimpulkan materi pelajaran, kemudian siswa ditugasi untuk belajar lagi. 

 
Pertemuan II 
a. Kegiatan awal 

- Mengungkap pengalaman siswa tentang penyebab gerak benda tersebut. Misalnya: kipas 
angin bergerak, kipas angin digerakkan oleh listrik. 

b. Kegiatan inti 
- Guru menjelaskan tentang baterai sebagai sumber bergerak 
- Siswa dan guru melakukan percobaan untuk menunjukkan bahwa baterai sebagai sumber 

energi bergerak. 
- Siswa menyebutkan apa yang menyebabkan benda itu bergerak 

c. Kegiatan akhir 
Siswa ditugas untuk mengerjakan PR 

 
Pertemuan III 
a. Kegiatan awal 

- Tanya jawab tentang pelajaran yang lalu missal: apa yang menyebabkan mobil-mobilan dapat 
bergerak? 

 
 



b. Kegiatan inti 
- Menjelaskan penyebab benda bergerak karena magnet 
- Siswa dan guru melakukan percobaan untuk menunjukkan bahwa magnet sebagai sumber 

energi gerak. 
- Guru dan siswa menyimpulkan hasil kegiatan. 

c. Kegiatan akhir 
- Siswa ditugas untuk mencoba lagi percobaan bahwa magnet sebagai sumber energi gerak 

 
Pertemuan IV 
a. Kegiatan awal 

- Tanya jawab tentang pelajaran yang lalu misalnya: Mengapa mobil-mobilan itu dapat melaju 
dengan cepat? 

b. Kegiatan inti 
- Guru menjelaskan kegunaan sumber energi listrik. Misalnya: listrik banyak gunanya, berbagai 

peralatan menggunakan listrik contohnya: lampu, televisi, setrika, radio, computer dan lain-
lainnya. 

c. Kegiatan akhir 
- Siswa mengerjakan tugas dari guru 
 

V. Alat dan Sumber Belajar 
- Alat : Baterai, kaca, magnet, mobil-mobilan, kipas angin  
- Sumber : Buku Pelajaran IPA Kelas 1 

 
VI. Penilaian 

a. Teknik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Jawab singkat dan tertulis 
d. Contoh Instrumen 

Pertemuan I 
Jawablah! 
1. Kapal layar bergerak karena ………. 
2. Katapel merenggang karena ……… 
3. Tumbuhan bergerak ditiup ……. 
 
Pertemuan II 
Jawablah! 
1. Sebutkan 3 macam benda yang merupakan sumber energi! 
2. Sebutkan 3 macam benda yang menggunakan sumber energi baterai? 

 
Pertemuan III 
Jawablah! 
1. Apa saja peralatan/mainan yang memanfaatkan energi magnet? 
2. Magnet merupakan sumber energi apa? 
 
Pertemuan IV 
Isilah titik-titik di bawah ini! 
1. Matahari sumber energi ……….. 
2. Bermain layang-layang memanfaatkan energi ……… 
3. TV menggunakan energi ………. 
4. Sebutkan 2 kegunaan energi listrik! 
5. Ibu memasak menggunakan energi apa? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  I/2 
Alokasi Waktu :   
Standar Kompetensi :  Bumi dan Alam semesta 
  5. Mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam (cuaca dan musim) 

serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia 
Kompetensi Dasar : 5.1 Mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan 
Indikator  : 1. Menyebutkan benda-benda langit yang terlihat pada waktu siang hari 
  2. Menyebutkan benda-benda langit yang terlihat pada waktu siang hari 
  3. Menggambar benda-benda langit yang terlihat pada waktu siang hari 
  4. Menggambar benda-benda langit yang terlihat pada waktu malam hari 
   
 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

Pertamuan I 
Pada akhir pelajaran siswa: 
1. Menyebutkan benda-benda langit yang terlihat pada waktu siang hari 
2. Menyebutkan benda-benda langit yang terlihat pada waktu malam hari. 
 
Pertemuan 2 
Pada akhir pelajaran siswa dapat: 
- Menggambar benda-benda langit yang terlihat pada waktu siang hari 
 
Pertemuan 3 
Pada akhir pelajaran siswa dapat: 
- Menggambar benda-benda langit yang terlihat pada waktu malam hari 
 

II. Materi Pembelajaran 
- Benda langit dan peristiwa alam 
 

III. Metode 
- Ceramah berfariasi 
- Demonstrasi tugas 
- Pemberian Tugas  

IV.       Langkah-langkah 
Pertamuan 1 
a. Kegiatan awal 

- Menyanyi lagu Matahari terbenam dan lagu Bintang Kecil bersama-sama, kemudian Tanya 
jawab. 

b. Kegiatan inti 
- Guru meminta siswa untuk mengamati benda langit pada waktu siang hari. 
- Guru meminta siswa untuk mengamati benda-benda langit yang terlihat pada waktu malam 

hari. 
- Guru menjelaskan nama benda langit yang dapat dilihat pada waktu siang hari dan malam hari. 
- Guru menjelaskan keadaan matahari pada waktu pagi, siang dan sore. 
- Guru meminta siswa untuk menyebutkan manfaat matahari bagi kehidupan di bumi. 

c. Kegiatan akhir 
Guru menyimpulkan: 
- Benda langit yang dapat dilihat siang hari adalah: matahari 
- Benda langit yang dapat dilihat malam hari adalah bulan dan bintang 
- Matahari terbit dari arah timur, terbenam ke arah barat. 
- Matahari pagi hari ada di arah timur, siang hari ada di tengah, sore hari ada di barat, dan sinar 

matahari rasanya panas. 
 

IV. Alat dan Sumber Belajar 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 1 
- Gambar benda-benda langit 
 
 
 
 



V. Penilaian 
a. Tahnik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Jawab singkat  
d. Instrumen 

1. Benda langit apakah yang terlihat pada waktu siang hari? 
2. Siapakah yang menciptakan matahari itu? 
3. Sebutkan dua macam benda langit yang terlihat pada waktu malam hari! 
4. Bagaimanakah rasanya sinar matahari 
5. Matahari terbit dari arah mana? 
 

Pertemuan II 
a. Kegiatan awal 

- Menyanyi lagu kupandang langit bersama-sama 
- Tanya jawab tentang pelajaran yang lalu 

b. Kegiatan inti 
- Siswa mengamati gambar benda-benda langit 
- Guru menjelaskan sumber panas yang tersebar dan gunanya 
- Siswa menunjukkan gambar benda-benda langit dan menyebutkan namanya 
- Guru memberi contoh gambar matahari 

c. Kegiatan akhir 
Guru menyimpulkan: 
- Sumber panas yang tersebar adalah matahari 
- Gunanya untuk mengeringkan pakaian, untuk mengeringkan kayu bakar, untuk mengeringkan 

padi. 
- Menggambar matahari 

 
Alat dan Sumber Belajar 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 1 
- Gambar benda-benda langit 
 
Penilaian 
a. Teknik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Jawab singkat  
d. Instrumen 

1. Buatlah gambar matahari dan diberi warna! 
2. Sebutkan sumber panas yang terbesar! 

 
Pertemuan III 
a. Kegiatan awal 

- Menyanyi lagu Matahari terbenam dan lagu Bintang Kecil, kupandang langit bersama-sama 
- Tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari pada pertamuan sebelumnya. 

b. Kegiatan inti 
- Siswa mengamati gambar benda-benda langit 
- Siswa menunjukkan gambar benda-benda langit yang terlihat pada waktu malam hari dan 

menyebutkan namanya. 
- Guru menjelaskan tentang bulan sabit dan bulan purnama 
- Guru memberi contoh menggambar bulan sabit dan bulan purnama. 

c. Kegiatan akhir 
Guru menyimpulkan: 
- Bentuk bulan seperti alis mata disebut bulan sabit 
- Bulan berbentuk bulat disebut bulan purnama 
Gambar  
 
 

Alat dan Sumber Belajar 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 1 
- Gambar benda-benda langit 
 
 
 
 
 
 



Penilaian 
a. Teknik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Jawab singkat  
d. Instrumen 

1. Buatlah gambar bulan purnama dan diberi warna! 
2. Buatlah bulan sabit dan diberi warna! 
3. Siapakah yang menciptakan bulan dan bintang? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  I/2 
Alokasi Waktu :   
Standar Kompetensi :  Bumi dan Alam semesta 
  5. Mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam (cuaca dan musim) 

serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia 
Kompetensi Dasar : 5.2 Mengenal keadaan cuaca disekitar kita 
Indikator  : 1. Menyebutkan tanda-tanda akan turun hujan 
  2. Menyebutkan perbedaan suhu musin penghujan dan suhu dimusim 

kemarau 
  3. Menyebutkan akibat perbedaan musim 
  4. Menyebutkan manfaat musim penghujan 
   
 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

Pertamuan I 
Pada akhir pelajaran siswa: 
- Menyebutkan tanda-tanda akan turun hujan 
Pertemuan 2 
Pada akhir pelajaran siswa dapat: 
- Menjelaskan perbedaan suhu musin penghujan dan suhu dimusim kemarau. 
Pertemuan 3 
Pada akhir pelajaran siswa dapat: 
- Menyebutkan akibat perbedaan musim 
- Menyebutkan manfaat musim penghujan 

 
II. Materi Pembelajaran 

- Keadaan cuaca disekitar kita 
 

III. Metode  
- Ceramah 
- Demonstrasi 
- Tanya jawab 
- Tugas  
 

IV. Langkah-langkah 
Pertemuan 1 
a. Kegiatan awal 

- Menyanyikan lagu “tik-tik bunyi hujan” bersama-sama 
- Secara acak siswa ditanya mengenai kapan terjadinya hujan 

b. Kegiatan inti 
- Dengan dibimbing guru siswa menyebutkan bahwa hujan terjadi pada musim penghujan. 
- Guru menjelaskan terjadinya hujan 
- Guru menjelaskan tanda-tanda akan turun hujan 

c. Kegiatan akhir 
Guru menyimpulkan: 
Tanda-tanda akan turun hujan adalah ada mendung, kilat, dan guntur 
 
 

Alat dan Sumber Belajar 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 1 
- Gambar terjadinya hujan 
 
Penilaian  
a. Teknik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Jawab singkat  
d. Instrumen 

 
 
 



1. Sebutkan tiga macam tanda-tanda akan turun hujan! 
2. Disebut apakah awan yang tebal? 
3. Disebut apakah cahaya yang seperti listrik? 
4. Disebut apakah suara yang mengiringi kilat? 
5. Siapakah yang menciptakan hujan? 
 

Pertemuan II 
a. Kegiatan awal 

- Menyanyikan lagu “tik-tik bunyi hujan” bersama-sama 
- Tanya jawab tentang pelajaran yang lalu 

b. Kegiatan inti 
- Secara acak siswa ditanya mengenai udara pada musim hujan 
- Guru menjelaskan perbedaan suhu musim penghujan dan suhu dimusim kemarau 
- Guru menjelaskan jenis pakaian yang sesuai dipakai pada musim penghujan dan musim 

kemarau 
c. Kegiatan akhir 

Guru menyimpulkan: 
- Suhu musim penghujan adalah dingin 
- Suhu musim kemarau adalah panas 
- Musim kemarau memakai pakaian tipiss 
- Musim penghujan memakai pakaian tebal 

 
Alat dan Sumber Belajar 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 1 
- Gambar orang yang memakai baju di musim kemarau dan di musim penghujan 
 
Penilaian 
a. Teknik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Jawab singkat  
d. Instrumen 

1. Udara lebih dingin pada saat musim… 
2. Udara panas saat musim…. 
3. Banjir biasa terjadi saat musim…. 
4. Pada musim kemarau memakai pakaian…. 
5. Pada musim penghujan pemakai pakaian…. 

 
Pertemuan III 
a. Kegiatan awal 

- Menyanyikan lagu “tik-tik bunyi hujan” bersama-sama 
- Tanya jawab tentang pelajaran yang lalu 

b. Kegiatan inti 
- Guru menjelaskan tentang akibatnya musim kemarau 
- Guru menjelaskan tentang akibatnya musim penghujan 
- Guru menjelaskan manfaatnya musim penghujan 

c. Kegiatan akhir 
Guru menyimpulkan: 
- Akibat musim kemarau adalah: tanah menjadi kering, tanaman layu, banyak debu beterbangan 

sehingga mengganggu pernafasan. 
- Akibat musim penghujan adalah terjadi banjir 
- Manfaat musim penghujan adalah semua semua tanaman tumbuhan subur 

 
Alat dan Sumber Belajar 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 1 
- Gambar musim kemarau dan musim penghujan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Penilaian 
a. Teknik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Jawab singkat  
d. Instrumen 

1. Pada musim kemarau tumbuhan kekurangan…. 
2. Pada musim penghujan tumbuhan tumbuh…. 
3. Akibat musim penghujan adalah terjadi…. 
4. Musim kemarau banyak debu beterbangan sehingga mengganggu…. 
5. Saat hujan turun orang memakai…. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  I/2 
Alokasi Waktu :   
Standar Kompetensi :  Bumi dan Alam semesta 
  5. Mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam (cuaca dan musim) 

serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia 
Kompetensi Dasar : 5.3 Membedakan pengaruh musim kemarau dan musim hujan terhadap 

kegiatan manusia 
Indikator  : 1. Menyebutkan pakaian yang digunakan pada musim kemarau. 
  2. Menyebutkan pakaian yang digunakan pada musim penghujan 
  3. Membandingkan ciri-ciri musim kemarau dan musim penghujan pada lahan 

subur dan lahan kering 
  4. Menyebutkan tanaman yang dapat ditanam pada musim kemarau 
   
 
 
Tujuan Pembelajaran 
Pertamuan I 
Pada akhir pelajaran siswa: 
- Menyebutkan pakaian yang digunakan pada musim kemarau 
Pertemuan 2 
- Menyebutkan pakaian yang digunakan pada musim penghujan 
Pertemuan 3 
- Membandingkan ciri-ciri musim kemarau dan musim penghujan pada lahan subur dan lahan kering. 
Pertemuan 
- Menyebutkan tanaman yang dapat ditanam pada musim kemarau 
 
Materi Pembelajara 
- Pengaruh musim kemarau terhadap kegiatan manusia 
 
Metode  
- Ceramah 
- Demonstrasi 
- Tanya jawab 
- Tugas  
 
Langkah-langkah 
Pertemuan 1 
a. Kegiatan awal 

- Menyanyikan lagu matahari terbenam dan titik-titik bunyi hujan bersama-sama. 
- Secara acak siswa ditanya pakaian yang sesuai dipakai pada musim kemarau 

b. Kegiatan inti 
- Guru mengevaluasi jawaban siswa mengenai pakaian sesuai dipakai pada musim kemarau 
- Secara acak siswa ditanya bagaimanakah keadaan tubuhmu pada musim kemarau, misalnya tubuh 

banyak keringat atau kedinginan. 
- Guru menjelaskan bahwa pakaian tipis kaos sesuai dipakai pada musim kemarau, karena banyak 

menyerap keringat. 
c. Kegiatan akhir 

Guru menyimpulkan: 
Dengan cara menyebutkan pakaian yang sesuai dipakai pada musim kemarau yang dipakai yang dapat 
menyerap keringat. 
Contohnya: Kaos dan pakaian yang tipis. 

 
Alat dan Sumber Belajar 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 1 
- Gambar orang yang berpekaian dimusim penghujan 
 
Penilaian  
a. Tahnik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Jawab singkat  
d. Instrumen 



1. Baju tipis cocok dipakai pada musim…. 
2. Baju tipis mengurangi…. 
3. Memakai kaos dapat menyerap …. 
4. Saat panas memakai payung, payung melindungi dari panas…. 
5. Pada musim kemarau udara terasa…. 

 
Pertemuan II 
a. Kegiatan awal 

- Guru mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 
- Secara acak siswa ditanya tentang pakaian apakah yang sesuai dipakai pada musim penghujan 

b. Kegiatan inti 
- Guru mengevaluasi jawaban siswa mengenai pakaian yang sesuai dipakai pada musim penghujan 
- Secara acak siswa ditanya bagaimanakah keadaan tubuhmu pada musim penghujan, misalnya: tubuh 

banyak keringat atau kedinginan. 
- Guru menjelaskan tentang pakaian yang sesuai dipakai pada musim penghujan. 

c. Kegiatan akhir 
Guru menyimpulkan: 
Pakaian yang sesuai dipakai musim penghujan adalah pakaian yang tebal atau jaket. 

 
Alat dan Sumber Belajar 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 1 
- Gambar orang yang berpekaian dimusim penghujan 
 
Penilaian  
a. Teknik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Jawab singkat  
d. Instrumen 

1. Baju tebal cocok dipakai pada musim…. 
2. Pada musim penghujan udara….. 
3. Musim penghujan sering turun………. 
4. Untuk menahan dingin memakai pakaian …….. 
5. Saat hujan turun orang memakai…… 
 

 
Pertemuan III 
a. Kegiatan awal 

- Guru mengingatkan kembali materi pelajaran yang dipelajari pada pertamuan sebelumnya 
- Secara acak siswa ditanya keadaan tanah pada musim kemarau 

b. Kegiatan inti 
- Guru menjelaskan bahwa pada musim kemarau tanaman harus disiram agar tidak layu. 
- Dengan dibimbing guru siswa menyebutkan akibatnya yang ditimbulkan jika tanaman tidak disiram air. 
- Guru menyebutkan akibatnya yang ditimbulkan jika tanah berdebu, misalnya debu yang beterbangan 

mengganggu pernapasan. 
- Guru menjelaskan bahwa pada musim penghujan, banyak air dan tanaman tumbuh subur 

c. Kegiatan akhir 
Guru menyimpulkan: 
- Ciri-ciri musim kemarau adalah jarang hujan, tanah kering sehingga tanaman banyak yang layu, banyak 

debu beterbangan mengganggu pernapasan. 
- Ciri-ciri musim penghujan adalah banyak air, dimana-mana tanah basah, tanaman tumbuh subur. 

Alat dan Sumber Belajar 
- Buku Pelajaran IPA kelas 1 
- Gambar orang yang berpekaian dimusim penghujan 
 
Penilaian 
a. Tahnik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Jawab singkat  
d. Instrumen 

1. Pada musim penghujan tumbuhan tumbuh…. 
2. Pada musim kemarau tumbuhan banyak yang …. 
3. Pada musim penghujan tumbuhan tumbuh subur karena banyak…… 
4. Di musim kemarau tanah kering, banyak debu beterbangan sehingga mengganggu…. 

 
 



Pertemuan IV 
a. Kegiatan awal 

- Guru mengingatkan kembali materi pelajaran yang telah dipalajari pada pertemuan sebelumnya. 
- Secara acak siswa ditanya keadaan tanah pada musim kemarau dan di musim penghujan. 

b. Kegiatan inti 
- Guru mengevaluasi jawaban siswa mengenai keadaan tanah pada musim kemarai dan di musim 

penghujan 
- Guru menjelaskan tanaman yang dapat ditanam pada musim kemarau atau tanah kering kurang air 

c. Kegiatan akhir 
Guru menyimpulkan: 
Musim kemarau atau tanah kering kurang air cocok ditanami palawija 
Contoh tanaman palawija adalah: kedelai, kacang tanah, ketela pohon dan jagung. 
 
 
 
 
 

 
Alat dan Sumber Belajar 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 1 
- Biji: jagung, kedelai, kacang tanah 
 
Penilaian  
a. Teknik : Tertulis 
b. Prosedur : Pos Test 
c. Bentuk : Jawab singkat  
d. Instrumen 

1. Tanaman palawija ditanam dimusim apa? 
2. Sebutkan 4 macam tanaman palawija! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  II/1 
Alokasi Waktu :   
Standar Kompetensi :  Mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan serta bagian-

bagian tempat makhluk hidup  
Kompetensi Dasar : 1.3 Mengidentifikasi berbagai tempat hidup makhluk hidup (air, tanah, 

dan tempat hidupnya) 
Indikator  : 1. Menunjukkan tempat hidup makhluk hidup tertentu. 
  2. Memberi contoh hewan yang dapat hidup didarat dan air. 
  3. Memberi contoh tumbuhan yang dapat hidup di darat dan air. 
  4. Memberi contoh tumbuhan yang hidup di tumbuhan lain. 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan belajar mengajar diharapkan peserta didik dapat: 
1. Mengidentifikasikan tempat hidup makhluk hidup tertentu 
2. Menyebutkan contoh hewan yang dapat hidup didarat dan air 
3. Menyebutkan contoh tumbuhan yang dapat hidup di darat dan air 
4. Menyebutkan contoh tumbuhan yang hidup di tumbuhan lain. 
 

II. Materi Pembelajaran 
Tempat hidup makhluk hidup 
 

III. Metode 
Ceramah, Tanya jawab dan Tugas 
 

IV. Langkah-langkah 
Pertemuan pertama 
a. Kegiatan awal 

• Doa bersama dipimpin ketua kelas 
• Guru mempersiapkan media pembelajaran (gambar) 

b. Kegiatan inti 
• Melakukan pengamatan gambar yang telah disiapkan guru 
• Guru menjelaskan tentang tempat hidup makhluk hidup tertentu 
• Siswa menyebutkan tempat hidup makhluk hidup 

c. Kegiatan akhir 
• Pemantapan konsep 
• Tanya jawab, latihan dan tugas (PR) 

Alat Peraga 
Gambar makhluk hidup (hewan dan tumbuhan) beserta tempat hidupnya. 
 
Sumber 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 2 

V. Penilaian 
Individu 
Tertulis 
Ikan mas hidup di……….. 
Pohon mangga tumbuh di…….. 
 
Pertemuan kedua 
a. Kegiatan awal 

• Do’a dipimpin ketua kelas 
• Membahas PR 



 
 

b. Kegiatan inti 
• Guru menjelaskan hewan yang hidup di darat dan air 
• Siswa dibimbing guru menyebutkan hewan yang hidup di darat dan air 
• Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas 

c. Kegiatan akhir 
• Tanya jawab materi yang diajarkan 
• Tugas 
• Pesan moral: belajarlah yang rajin dan jangan tidur terlalu malam 
 

Alat Peraga 
Gambar hewan dantempat hidupnya. 
Sumber 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 2 
Penilaian 
Individu 
Tertulis 
Sebutkan contoh hewan yang dapat hidup di darat! 
Sebutkan contoh hewan yang dapat hidup di air! 
Sebutkan contoh hewan yang dapat hidup di darat dan air! 
 
Pertemuan ketiga 
a. Kegiatan awal 

• Tanya jawab materi pelajaran kemarin 
• Guru menyiapkan media pembelajaran 
• Menyanyi bersama (lagu “naik-naik ke puncak gunung”) 

b. Kegiatan inti 
• Melakukan pengamatan gambar yang telah disiapkan guru 
• Siswa dibimbing guru menyebutkan tumbuhan yang hidup di darat dan air 
• Guru menunjukkan dan menjelaskan kepada siswa tumbuhan yang hidup didarat dan 

air. 
c. Kegiatan akhir 

• Pemantapan konsep 
• Tugas (PR) 
 

Alat Peraga 
Gambar tumbuhan dan tempat hidupnya. 
Sumber 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 2 
Penilaian 
Individu 
Tertulis 
Sebutkan contoh tumbuhan  yang dapat hidup di darat! 
Sebutkan contoh tumbuhan yang dapat hidup di air! 
Sebutkan contoh tumbuhan yang dapat hidup di darat dan air! 
 
Pertemuan keempat 
a. Kegiatan awal 

• Doa bersama dipimpin ketua kelas 
• Membahas PT dan Tanya jawab materi pelajaran kemarin 

b. Kegiatan inti 
• Guru menjelaskan tumbuhan yang hidup di tumbuhan lain 



• Siswa mendengarkan dan mencatat hal-hal yang penting 
• Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas 
• Guru menyimpulan materi pelajaran 
 

c. Kegiatan akhir 
• Tanya jawab materi yang sudah diajarkan 
• Tugas 
• Pesan moral: Belajarlah yang rajin 
 

Alat Peraga 
Gambar tumbuhan dan bunga 
Sumber 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 2 
Penilaian 
Individu 
Tertulis 
Sebutkan 2 contoh tumbuhan yang hidup ditumbuhan lain! 

 
 

 
 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas I.b, 
 
 
 
Mahmudah 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  II/1 
Alokasi Waktu :   
Standar Kompetensi :  Mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan serta bagian-

bagian tempat makhluk hidup  
Kompetensi Dasar : 1.4 Mengidentifikasi makhluk hidup yang menguntungkan dan 

membahayakan 
Indikator  : 1. Memberi contoh hewan yang menguntungkan dan merugikan 

manusia 
  2. memberi contoh berbagai tumbuhan disekitar yang berguna bagi 

manusia 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan belajar mengajar diharapkan peserta didik dapat: 
1. Menyebutkan contoh hewan yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia 
2. Menyebutkan contoh berbagai tumbuhan yang berguna bagi manusia 
 

II. Materi Pembelajaran 
Tempat hidup makhluk hidup 
 

III. Metode 
Ceramah, Tanya jawab, dan Tugas 
 

IV. Langkah-langkah Kegiatan 
Pertemuan pertama 
a. Kegiatan awal 

• Doa bersama dipimpin ketua kelas 
• Guru menyiapkan media pembelajaran (gambar) 
• Menyanyi bersama (lagu cicak didinding) 

b. Kegiatan inti 
• Melakukan pengamatan yang telah disiapkan oleh guru 
• Guru menjelaskan dan menunjukkan kepada siswa hewan yang menguntungkan 

manusia 
• Sisiwa menyebutkan  hewan yang menguntungkan manusia 
• Guru menyimpulkan materi pelajaran 

c. Kegiatan akhir 
• Tanya jawab materi yang telah diajarkan 
• Tugas (PR) 
 

Alat Peraga 
Gambar hewan yang menguntungkan 
Sumber 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 1 
 
Penilaian 
Individu 
Tertulis 
Sebutkan 2 contoh hewan yang menguntungkan manusia! 
Apa sajakah yang dapat kita ambil dari ayam? 
 
Pertemuan kedua 
a. Kegiatan awal 



• Membahas PR 
• Tanya jawab materi pelajaran kemarin 

b. Kegiatan inti 
• Melakukan pengamatan gambar yang telah disiapkan guru 
• Guru menjelaskan dan menunjukkan kepada ssiswa hewan yang merugikan manusia 
• Guru memberi kesempata kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas 
• Guru memberikan tugas kepada siswa 

c. Kegiatan akhir 
• Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang dapat mengerjakan tugas dengan 

baik 
 

Alat Peraga 
Gambar hewan yang merugikan manusia 
 
Sumber 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 2 
 
Penilaian 
Lisan  
Hewan apa yang merugikan manusia? 
Hewan apa yang dapat menyebabkan penyakit perut? 
 
Pertemuan ketiga 
a. Kegiatan awal 

• Guru mengabsen siswa 
• Tanya jawab materi pelajaran kemarin 

b. Kegiatan inti 
• Guru menjelaskan kepada siswa, berbagai tumbuhan disekitar yang menguntungkan 

manusia 
• Siswa mendengar dan mencatat hal-hal yang penting 
• Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas  
• Guru menyimpulkan materi pelajaran 

c. Kegiatan akhir 
• Tanya jawab materi yang sudah diajarkan 
• Tugas 
• Pesan moral: Belajarlah yang rajin dan jangan lupa mengerjakan PR 
 

Alat Peraga 
Gambar tumbuhan 
Aneka apotik hidup (jahe, kencur, lengkuas, kunyit) 
 
Sumber 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 2 
 
Penilaian 
Individu 
Tertulis 
Tumbuhan apa saja yang dapat digunakan sebagai obat? 
Sebutkan kegunaan pohon kelapa bagi manusia? 

 
Mengetahui, 
Kepala, 
 
 

 
Guru Kelas I.b, 
 
 



 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Mahmudah 
 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  II/1 
Alokasi Waktu :  6 jam pelajaran (2x pertemuan) 
Standar Kompetensi :  2. Mengenal berbagai bentuk benda dan kegunaannya serta perubahan 

wujud yang dapat dialaminya 
Kompetensi Dasar : 2.1 Mengidentifikasi ciri-ciri benda padat dan cair yang ada dilingkungan 

kita 
Indikator  : 1. Menyebutkan 3 benda padat dan 3 benda cair 
  2. Membedakan ciri-ciri benda padat dan benda cair 
  3. Menjelaskan perbedaan benda padat dan benda cair 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri benda padat 
2. Siswa dapat menyebutkan 3 macam benda padat dan 3 macam benda cair 
3. Siswa dapat menjelaskan perbedaan benda padat dan benca cair 
 

B. Matei Pembelajaran 
1. Sifat benda pada dan benda cair 
2. Menyebutkan 3 benda pada dan 3 benda cair 
3. Perbedaan benda padat dan benda cair 
 

C. Metode Pembelajaran 
- Percobaan 
- Tugas 
- Demonstrasi 
- Tanya jawab 
 

D. Langkah-langkah 
Pertemuan pertama 
a. Kegiatan awal 

Tanya jawab untuk mengamati semua benda yang ada disekitar 
b. Kegiatan inti 

- Guru menjelaskan arti benda padat dan benda cair 
- Guru membentuk peserta didik menjadi kelompok-kelompok 
- Guru menyiapkan table nama-nama benda dan meminta tiap kelompok membuat table yang 

dibuat guru 
 
Kelompokkan benda berikut ini sesuai wujudnya! 
Kecap  sendok  pisau 
Saputangan minyak goring sirup 
Buku pensil minyak tanah 
Kerjakan seperti contoh! 

No Benda padat Benda cair 
1. Satu tangan Kecap  
2.   
3.   
4.   
5.   

 
- Guru meminta tiap kelompok membacakan hasil pengamatan 
- Guru membimbing peserta didik membuat kesimpulan 



 
 

c. Kegiatan akhir 
- Guru membimbing peserta didik membuat catatan rangkuman 
- Uji kompetensi disampaikan lisan 

 
Sumber Belajar 
1. Sumber bahan 

- Buku Pelajaran IPA Kelas 2 
 
2. Alat Peraga 

Air, gelas, botol, mangkok, pensil 
 

Penilaian Hasil Belajar 
1. Teknik penilaian 

a. Tes tertulis – lisan 
b.  

2. Contoh instrumen 
a. Sebutkan 5 macam benda padat disekitarmu! 
b. Sebutkan 3 macam benda cair! 
c. Pensil dimasukkan ke dalam gelas. Bentuk ……. 
d. Jelaskan ciri-ciri benda padat! 
e. Air segelas dimasukkan ke dalam botol atau mangkok. 

Bentuk di botol seperti…. 
Bentuk di mangkok seperti… 

f. Jelaskan ciri-ciri benda cair 
g. Benda padat tidak memerlukan…. 
h. Benda cair memerlukan…. 
 

 
 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas I.b, 
 
 
 
Mahmudah 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  II/1 
Alokasi Waktu :  … jam pelajaran (…x pertemuan) 
Standar Kompetensi :  2. Mengenal berbagai bentuk benda dan kegunaannya serta perubahan 

wujud yang dapat dialaminya 
Kompetensi Dasar : 2.2 Menunjukkan perubahan bentuk dan wujud benda akibat dari kondisi 

tertentu 
Indikator  : 1. Mengidentifikasi benda-benda yang dapat berubah bentuk 
  2. Mencari contoh benda padat yang dapat berubah wujud menjadi 

benda cair dan sebaliknya 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan I 
1. Siswa dapat menyebutkan benda yang dapat berubah bentuk 
2. Siswa dapat membuat model binatang dari platisin 
3. Siswa dapat membuat mainan dari tanah liat 
 
Pertemuan II 
1. Siswa dapat mencairkan lilin (benda padat) menggunakan api 
2. Siswa dapat mencetak lilin cair menjadi padat dengan bentuk / model yang diinginkan. 
3. Siswa dapat menyebutkan cara membuat es balok 
 

B. Materi Pembelajaran 
Bentuk dan wujud benda serta kegunaannya 
 

C. Model Pembelajaran 
- Percobaan 
- Tugas 
- Demonstrasi 
- Tanya jawab 
 

D. Langkah-langkah 
Pertemua pertama 
a. Kegiatan awal 

- Guru menanyakan sifat benda padat 
- Guru menunjukkan platisin atau tanah liat 

 
b. Kegiatan inti 

- Guru minta anak menunjukkan platisin dan tanah liat 
- Anak menyiapkan platisin / tanah liat 
- Guru memberi contoh membentuk platisin, mejadi bentuk mainan yang diinginkan 
- Membimbing anak untuk membuat kesimpulan 
 

c. Kegiatan akhir 
- Guru membimbing peserta didik membuat catatan rangkuman 
- Memberi penghargaan terhadap hasil karya anak 
 

Pertemuan kedua 
a. Kegiatan awal 

1. Guru menanyakan sifat benda padat (patisin) 
2. Menanyakan platisin berubah bentuk karena apa? 



 
 

b. Kegiatan inti 
- Anak dibagi menjadi beberapa kelompok 
- Guru menunjukkan sebatang lilin dan korek api 
- Tiap kelompok melakukan percobaan menyalakan lilin 
- Dengan bimbingan guru lilin cair dibentuk menjadi padat (dengan didinginkan) setelah 

menjadi dingin guru menunjukkan bahan es balok (benda padat) dapat mencair menjadi air 
(benda cair) 

- Anak mengamati proses perubahan es balok menjadi cair 
 

c. Kegiatan akhir 
- Guru membimbing peserta didik membuat kesimpulan 
- Membuat rangkuman 

 
E. Alat dan Sumber Belajar 

1. Buku Pelajaran IPA Kelas 2 
2. Benda-benda sekitar (platisin, lilin, es balok, mentega) 
 

F. Penilaian Hasil Belajar 
1. Teknik penilaian : Tes tertulis, lisan, perbuatan 
2. Prosedur : Pos tes 
3. Bentu : Lisan, perbuatan 
4. Instrumen : Isian, uraian 
 

Contoh instrumen : 
I. 1. Platisin bila ditekan-tekan bentuknya… 

2. Lilin dipanaskan menjadi…. 
3. Es balok bila di…. Menjadi air 

 
II.  1. Bagaimana cara membuat es balok? 

2. Sebutkan 3 contoh benda padat yang lunak? 
3. Bagaimana cara mencairkan mentega? 
4. Apakah fungsi kulkas dalam rumah tangga? 

 
Jawab! 
I. 1. berubah 

2. cair 
3. didinginkan 
 

II.  1. air dimasukkan dalam wadah didinginkan dalam frezer 
2. mentega, agar-agar 
3. dipanaskan 
4. membuat es balok 

 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas I.b, 
 
 
 
Mahmudah 
 



 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  II/1 
Alokasi Waktu :  … jam pelajaran (…x pertemuan) 
Standar Kompetensi :  2. Mengenal berbagai bentuk benda dan kegunaannya serta perubahan 

wujud yang dapat dialaminya 
Kompetensi Dasar : 2.3 Mengidentifikasi benda-benda yang dikenal serta kegunaannya 
Indikator  : 1. Mengidentifikasi benda-benda yang ada disekitarnya 
  2. Menceritakan kegunaan benda-benda disekitarnya 
 
 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan 1 
1. Siswa dapat menyebutkan benda-benda di sekitarnya 
2. Siswa dapat menyebutkan perbedaan benda-benda padat dan cair yang ada disekitarnya 
3. siswa dapat menyebutkan / menunjukkan jenis zat cair (air sirup, minyak tanah, kecap, bensin) 
 
Pertemuan II 
1. Siswa dapat mendata benda-benda padat disekitarnya serta fungsinya 
2. Siswa dapat menyebutkan benda-benda cair serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari 
 

B. Materi Pembelajaran 
Bentuk dan wujud benda serta kegunaannya 
 

C. Metode Pembelajaran 
- Demonstrasi 
- Tugas 
- Ceramah  
 

D. Langkah-langkah 
1. Pertemuan pertama 

a. Kegiatan awal 
- Apersepsi 
- Motivasi benda-benda di sekitar 
 

b. Kegiatan inti 
- Guru mengajak anak mengatami dan menyebutkan benda-benda disekitar  
- Guru membimbing anak untuk mengatami perbedaan sifat benda padat dan benda cair. 
- Guru menunjukkan beberapa jenis benda cair dan mengamati bentuk dan sifatnya. 
- Mempresentasikan benda-benda uang tidak ditemukan di sekitarnya tetapi sudah 

dikenal. 
 

c. Kegiatan akhir 
- Anak menyebutkan benda-benda / alat dapur 
- Anak mendata benda-benda lain yang dipakai setiap hari 

 
Pertemuan kedua 
a. Kegiatan awal 

1. Apersepsi guru menanyakan kita minum benda apa? 
2. Apakah alat untuk makan? 
 



 
 

b. Kegiatan inti 
- Guru menyebutkan beberapa benda (gelas, piring, air) 
- Anak menyebutkan fungsi masing-masing benda tersebut. 
- Anak dengan bimbingan guru mendata benda-benda disekitar kita beserta fungsinya 
- Beberapa anak membacakan data yang ditulisnya 
- Anak menyebutkan benda-benda yang digunakan sehari-hari serta fungsinya (sabun, 

handuk, pasti gigi, air) 
- Guru membimbing anak membuat kesimpulan / catatan 
 

c. Kegiatan akhir 
- Anak membut catatan 
- Uji kompetensi secara lisan 

 
E. Alat dan Sumber Belajar 

1. Buku Pelajaran IPA Kelas 2 
2. Benda-benda sekitar 
3. Daftar benda serta kegunaannya 
 

F. Penilaian Hasil Belajar 
1. Teknik penilaian : Tes tertuli 
2. Prosedur : Pos tes 
3. Bentu : Pilihan ganda, uraian, lisan 
4. Instrumen :  

Contoh instrumen 
I. 1. Kita minum setiap hari menggunakan 

    a. mangkok   b.  gelas c.  sendok 
II. 1. Ketika lapar kita makan nasi menggunakan … dan…. 
     2. Kita menulis menggunakan …. 
III. 1. Sebutkan 3 macam alat kebersihan! 
      2. Sebutkan 3 macam alat sekolah! 
      3. Sebutkan kegunaan benda-benda tersebut di bawah ini! 

 
 
 

 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas I.b, 
 
 
 
Mahmudah 
 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  II/II 
Alokasi Waktu :  … jam pelajaran (…3x pertemuan) 
Standar Kompetensi :  3. Mengenal berbagai sumber energi yang sering dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari dan kegunaannya 
Kompetensi Dasar : 3.1 Mengidentifikasi sumber energi (panas, listrik cahaya, bunyi) 
Indikator  : 1. Menyebutkan sumber energi panas 
  2. Menyebutkan sumber energi listrik 
  3. Menyebutkan sumber energi cahaya 
  4. Menyebutkan sumber energi bunyi 
 
1. Tujuan Pembelajaran 

1. Menyebutkan sumber-sumber energi 
2. Menyebutkan mainan-mainan yang dapat berbunyi 
 

2. Materi Pembelajaran 
Sumber panas dan sumber bunyi 
 

3. Metode Pembelajaran 
1. Observasi 
2. Tugas 
3. Tanya jawab 
 

4. Langkah-langkah 
Pertemuan Pertama 

a. Kegiatan awal 
1. Memotivasi siswa menyalakan lampu 
2. Menanyakan pada siswa apakah pernah menjemur pakaian 

 
b. Kegiatan inti 
1. Guru mempresentasikan berapa sumber energi 
2. Mengajak siswa membaca buku untuk memahami konsep energi 
3. Mengajak siswa keluar kelas untuk menuju peralatan tentang energi panas 
4. Guru menunjukkan berapa sumber energi panas dan listrik 
5. Menanyakan pada siswa berapa energi yang telah diperkenalkan 
6. Membimbing siswa untuk mencatat rangkuman 

 
c. Kegiatan akhir 

1. Uji kompetensi disampaikan secara lisan 
2. Memberi penghargaan pada sisa yang telah berhasil melaksanakan tugas 

 
Pertemuan kedua 

a. Kegiatan awal 
- Tanya jawab tentang sumber panas dan listrik 
- Menanyakan mengapa pada malam hari tampak gelap dan pada siang hari tampak 

terang 
 

b. Kegiatan inti 
- Guru membimbing siswa membuat tabel pengamatan 
- Tunjukkan beberapa sumber energi cahaya dan bunyi 

• nyalakan lampu listrik 



• nyalakan lampu senter 
• bunyikan terompet 

- Arahkan siswa agar melengkapi tabel satu demi satu  
- Siswa diminta untuk membaca hasil pengamatan 
- Guru memberi tugas menuliskan sumber energi dan bunyi 
 

c. Kegiatan akhir 
- Uji kompetensi secara lisan 

 
Pertemuan ketiga 

a. Kegiatan awal 
- Tunjukkan permainan gitar siswa 
- Mempersiapkan peralatan pembuatan mainan 
 

b. Kegiatan inti 
- Memberi contoh pembuatan gitar sederhana 
- Mempersiapkan peralatan pembuayan mainan 
- Mencoba peralatan yang sudah dibuat sambil menyanyi 
 

c. Kegiatan akhir 
- Memberi penghargaan pada siswa atas karyanya 
- Memajang hasil karya siswa 

 
G. Alat dan Sumber Belajar 

1. Buku Pelajaran IPA Kelas 2 
2. Gambar: seterika, batrei, lampu, kompor, alam sekitar 
 

H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Teknik penilaian :  Lisan  
2. Bentuk penilaian instrumen 

a. Tes lisan 
1. Matahari sumber energi…. 
2. Kayu bakar sumber energi … 
3. Lampu senter sumber energi…. 
4. Tape recorder sumber energi…. 
5. Kipas angina dapat bergerak karena energi… 
 
 

 
 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas I.b, 
 
 
 
Mahmudah 
 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  II/II 
Alokasi Waktu : … jam pelajaran (…x pertemuan) 
Standar Kompetensi :  3. Mengenal berbagai sumber energi yang sering dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari dan kegunaannya 
Kompetensi Dasar : 3.1 Mengidentifikasi jenis energi yang sering digunakan dilingkungan 

sekitar dan cara menghematnya 
Indikator  : 1. Mengidentifikasi jenis energi yang sering digunakan dkehidupan 

sehari-hari 
  2. Mempraktekkan cara-cara menghemat energi 
  3. Menyebutkan cara menghemat energi 
   
 
1. Tujuan Pembelajaran 

1. Memberi contoh jenis-jenis energi dalam kehidupan sehari-hari 
2. Melakukan cara-cara menghemat energi 
 

2. Materi Pembelajaran 
1. Energi yang dimanfaatkan dalam kehidupan 
2. Cara menghemat sumber energi 
 

3. Metode Pembelajaran 
1. Model : Analisis konsep 
2. Metode : Pengamatan, demonstrasi, tugas 
 

4. Langkah-langkah 
Pertemuan pertama 

a. Kegiatan awal 
- Memotivasi siswa 
 

b. Kegiatan inti 
- Guru meminta siswa membuat tabel pengumpulan data 

Penggunaan Energi di Rumah 
No Nama Siswa 

Memasak Penerangan Seterika 
1 
2 
3 
4 
5 

    

 
- Guru menanyakan kepada 10 siswa energi yang digunakan di rumah dan siswa lain 
mencatat 
- Siswa membacakan data yang telah ditulis dan Tanya jawab ingkat 
- Mempraktekkan cara-cara menghemat energi 
- Guru membagikan lembar kerja 

 
c. Kegiatan akhir 

1. Guru membimbing membuat rangkuman 
2. Uji kompetensi disampaikan secara lisan  

 
5. Alat dan Sumber Belajar 



1. Buku Pelajaran IPA Kelas 1 
2. Lingkungan sekolah 

6. Penilaian Hasil Belajar 
1. Teknik penilaian :  Tes lisan 
2. Bentuk penilaian instrumen 

a. Tes lisan 
1. Penerangan di rumah menggunakan…. 
2. Lampu waktu tidur menggunakan…. 
3. Televissi yang tidak dilihat harus… 
4. Air ledeng yang sudah penuh kran harus…. 

 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala, 
 
 
 
Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI 
NIP. 150288472 

 
Guru Kelas I.b, 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA  
Kelas / Semester :  II/II 
Alokasi Waktu : … jam pelajaran (…x pertemuan) 
Standar Kompetensi :  4. Memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam kehidupan 

sehari-hari 
Kompetensi Dasar : 4.1 Mengidentifikasi kenampakan matahari pada pagi hari, siang hari dan 

sore hari 
  4.2 Mendeskripsikan kegunaan panas dan cahaya matahari dalam 

kehidupan sehari-hari 
Indikator  : 1. Menjelaskan kenampakan matahadi pada waktu pagi, siang, sore 
  2. Menyebutkan pengaruh kedudukan matahari pada siang, sore, pagi 
  3. Menggambar bayangan benda pada waktu pagi, siang, sore 
  4. Menyebutkan kegunaan panas dan cahaya matahari dalam kehidupan 

sehari-hari 
  5. Menyebutkan pengaruh panas dan cahaya matahari bagi tubuh 
  6. Bertindak tepat terhadap pengaruh panas matahari dalam kegiatan 

sehari-hari 
 
 
1. Tujuan Pembelajaran 

1. Menjelaskan kemampuan matahari pagi, siang, sore hari 
2. Menjelaskan pengaruh kedudukan matahari pagi, siang, sore 
3. Membandingkan gambar bayangan benda di waktu pagi, siang, sore 
4. Menyebutkan kegunaan panas dan cahaya matahari dalam kehidupan sehari-hari 
5. Melakukan tindakan yang tepat terhadap pengaruh dan cahaya matahari 
 

2. Matari Pembelajaran 
1.   Kedudukan matahari 
2.   Pengaruh kedudukan matahari 
3. Kegunaan cahaya dan panas matahari 
4. Pengaruh panas dan cahaya matahari 
 

5. Metode Pembelajaran 
1. Model : CTL, Analisis konsep 
2. Metode : Observasi, Tanya jawab, tugas 
 

6. Langkah-langkah 
Pertemuan pertama 

a. Kegiatan awal 
Memotivasi siswa menampilkan gambar matahari yang sedang terbit, menggambarkan 
waktu 

Anak-anak bernyanyi: 
1. pagi yang indah 
2. waktu menyingsing 
3. pagi sunyi senyap 

 
b. Kegiatan inti 

1. Pengetahuan umum matahari 
2. Membuat undian bertuliskan pagi, siang, sore hari 
3. Siswa menuliskan kenampakan matahari waktu pagi, siang, sore hari menurut undian 
4. Guru meminta beberapa siswa membacakan hasil diskripsi 



5. Mintalah siswa membaca materi tentang kedudukan matahari 
6. Mintalah siswa mengulang mendiskripsikan kenampakan matahari menurut tugasnya 

c. Kegiatan akhir 
1. Guru membimbing siswa membuat catatan 
2. Uji kompetensi disampaikan secara lisan 

 
3. Pertemuan kedua 

a. Kegiatan awal 
1. Memotivasi siswa bagaimana penampakan matahari dari waktu ke waktu. 
2. Pengetahuan : mengapa bumi ada tempat yang teduh ada tempat yang panas 

 
c. Kegiatan inti 

1. Ajaklah siswa keluar kelas terapkan beberapa tingkat di tanah lapang 
2. Mintalah siswa mengamati tempat yang gelap tongkat dari waktu ke waktu selang 30 

menit 
No Jam Panjang Bayangan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

07.30 
08.00 
08.30 
09.00 
09.30 

 

 
3. Guru membimbing siswa mengambil ukuran bayangan benda 
4. Mintalah beberapa siswa membaca hasil pengamatan 
5. Guru menuntut siswa membuat kesimpulan 

c. Kegiatan akhir 
1. Uji kompetensi disampaikan secara lisan 
2. Memberi penghargaan hasil kerja siswa dan memajangnya 
 

4. Pertemuan ketiga 
a. Kegiatan awal 

1. Memotivasi siswa apakah pancaran matahari terasa panas 
2. Pengetahuan: mengapa menjemur pakaian di siang hari 
 

b. Kegiatan inti 
1. Ajaklah siswa keluar kelas mengamati kegiatan masyarakat yang memanfaatkan panas 

dan cahaya matahari 
2. Guru membimbing dan menunjukkan kegiatan masyarakat yang memanfaatkan panas 

matahari dan meminta siswa mencatat dengan bahasa sendiri. 
3. Guru meminta beberapa siswa membaca hasil pengamatan guru menulisnya 
4. Guru meminta siswa mencoba mengerjakan kegiatan 
5. Guru memeriksa apakah siswa sudah bekerja dengan benar dan memberi bimbingan 

siswa yang mendapat kesulitan 
 

c. Kegiatan akhir 
1. Membahas hasi tugas siswa 
2. Membuat catatan 
3. Uji kompetensi 
 

7. Alat dan Sumber Belajar 
1. Buku Pelajaran IPA Kelas 2  
2. Lingkungan sekitar 

 
 



 
 
 
 

8. Penilaian Hasil Belajar 
1. Tes lisan 
2. Bentuk penilaian instrumen 
a. Matahari terbit di sebelah…. 
b. Matahari saat terbit berwarna…. 
c. Pakaian yang dijemur dapat…. 
d. Sore hari matahari di sebelah…. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan Ke : 1/2 
Alokasi Waktu : 6 jam pelajaran (2 pertemuan) 
Standar Kompetensi : 1.  Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hak-hak yang 

mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup. 
Kompetensi Dasar : 1.1.Mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk  hidup. 
Indikator : -    Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup  

- Membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup berdasarkan 
pengamatan ciri-cirinya. 

- Memperkirakan yang akan terjadi bila salah satu kebutuhan mekhluk 
tidak terpenuhi. 

 
I. Tujuan Pembelajaran. 

 
Pada akhir pembelajaran siswa dapat  
1. Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. 
2. Menyebutkan perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. 
3. Menjelaskan kebutuhan makhluk hidup. 
4. Menyebutkan kebutuhan-kebutuhan makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. 
5. Memelihara hewan dan tumbuhan dengan baik. 
 

II.  Materi Pembelajaran. 
Ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. 
 

III.  Metode 
Observasi, gambar 
Diskusi 
Tanya jawab 
Demonstasi 
 

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran. 
Pertemuan I. 
a. Kegiatan awal 

Tanyakan pada siswa apakah mereka pernah mengunjungi kebun binatang. Ajukan 
pertanyaan di kebun binatang tersebut apa saja yang termasuk makhluk hidup dan  yang 
termasuk makhluk tak hidup. 

b. Kegiatan Inti 
Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok  
Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan menerima siswa untuk membuka dan 
membaca buku siswa. 
Tiap kelompok melakukan pengamatan lingkungan disekitarnya dan mengisi table tentang 
ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup dengan bimbingan guru.  
Siswa membahas hasil kerja kelompok 
Guru memberika umpan balik dan  pengamatan. 

c. Kegiatan Penutup. 
Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik  
Membimbing siswa merangkum pelajaran ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. 
Memberi tugas PR. 

 
V. Alat dan Sumber Bahan. 



a. Alat : Gambar Makhluk hidup 
             Gambar robot/mobil 

b. Sumber bahan : 
Buku Pelajaran IPA  Kelas 3 
 

VI.  Penilaian 
A. Tertulis 

1. Perhatikan hewan disekitarmu, sebutkan jenis makanan hewan tersebut! 
2. Berilah contoh makhluk hidup dan makhluk tak hidup masing-masing 5 saja.! 

B. Lembar Tugas 
1. Amatilah beberapa benda disekitarmu, kemudian nyatakan sebagai makhluk hidup atau 

makhluk tak hidup. 
2. Masukkanlah hasil pengamatan ke dalam table berikut : 
 

No Nama Benda Makhluk hidup/Makluk 
tak hidup 

Alasan 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Pertanyaan : 
Berdasarkan hasil pengamatanmu, jelaskan perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak 
hidup! 
 
 

 
Pertemuan II 
a. Kegiatan awal 

Tanya jawab dengan siswa tentang tanaman dan hewan peliharaan. 
Tanya jawab dengan siswa tentang ciri-ciri makhluk hidup al: makan, bergerak, tumbuh, 
berkembang biak, bernafas, peka terhadap rangsangan, memerlukan suhu tertentu. 

b. Kegiatan Inti 
Guru menjelaskan tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. 
Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan  meminta siswa untuk membuka dan  
membaca buku siswa. 
Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok 
Setiap kelompok mengerjakan lembar tugas yang disiapkan guru. 
Siswa membahas hasil kerja kelompok. 

c. Kegiatan Penutup 
Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik 
Membimbing siswa merangkum pelajaran. 
Memberi tugas siswa menyiapkan biji cabe/tomat dan pot berisi tanah. Untuk pertemuan 
berikutnya. 

 
VII.  Alat dan Sumber Bahan. 

a. Alat : Gambar makhluk hidup 
               Gambar paru-paru manusia 
b. Sumber bahan : 

Buku Pelajaran IPA Kelas 3 
 



VIII.  Penilaian 
i. Tertulis 

1. Buatlah daftar kebutuhan makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. 
No Makhluk Hidup Kebutuhan-kebutuhannya 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ii.  Tertulis 

1. Makhluk hidu memerlukan makan untuk memperoleh …. 
2. Bagi tanaman pupuk berfungsi sebagai …. 
3. Hewan dan tumbuhan termasuk makhluk …. 
4. Apa yang dimaksud bernafas? Jelaskan! 
5. Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup 

 
 
 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
 
 
 
 
 
(                                     ) 
NIP. 

 
 
Guru Kelas III 
 
 
 
 
 
 
(                                     ) 
NIP. 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan Ke : 1/2 
Alokasi Waktu : 6 jam Pel (2 pertemuan) 
Standar Kompetensi : 1.  Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hak-hak yang 

mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup. 
Kompetensi Dasar : 1.1. Menggolongkan makhluk hidup secara sederhana. 
Indikator : -   Menggolongkan hewan dan tumbuhan berdasarkan persamaan ciri-cirinya 

- Mengidentifikasikan persamaan hewan dan  tumbuhan. 
 
I. Tujuan Pembelajaran. 

 
Pada akhir pembelajaran siswa dapat  
1. Menyebutkan penggolongan hewan berdasarkan persamaan ciri-cirinya (penutup tubuh, 

jumlah kaki, jenis makanan cara gerak dan tempat hidupnya) 
2. Menyebutkan penggolongan tumbuhan berdasarkan persamaan ciri-cirinya (tempat hidup, 

bentuk daun dan bentuk batangnya.) 
3. Mengidentifikasikan persamaan hewan dan tumbuhan. 
 

II.  Materi Pembelajaran. 
Ciri-ciri  makhluk hidup. 
Kebutuhan makhluk hidup. 
 

III.  Metode 
Observasi, gambar 
Diskusi 
Tanya jawab 
Demonstasi 
 

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran. 
Pertemuan I. 
a. Kegiatan awal 

Tanyakan pada siswa apakah mereka pernah memperhatikan perbedaan kambing dna kelinci. 
Apa persamaan cirinya?. 

b. Kegiatan Inti 
Siswa klasikal siswa memperhatikan gambar-gambar hewan  
Guru mengarahkan siswa untuk membuka dan membaca buku siswa  
Guru menjelaskan tentang penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuh jumlah kaki, 
jenis makanan, cara gerak dan tempat hidupnya. 
Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok 
Siswa mengerjakan lembar tugas sesuai dengan tugasnya masing-masig 
Guru membahas hasil kelompok siswa 
Guru memberikan umpan balik dan pengamatan. 

c. Kegiatan Akhir 
Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik  
Membimbing siswa merangkum pelajaran ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. 
Memberi tugas PR. 

 
V. Alat dan Sumber Bahan. 

a. Alat : Gambar hewan dan lingkungan sekitar 
            

b. Sumber bahan : 



Buku pelajaran IPA Kelas 3 
 

VI.  Penilaian 
i. Praktek 

Amatilah ciri-ciri hewan ayam, kucing, ular catatlah hasil pengamatanmu pada table. 
No Ciri-ciri Ayam Kucing Ular 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 

 
Tempat hidup 
Penutup tubuh 
Banyak kaki 
Cara berkembang biak 
Cara bernafas 

   

Pertanyaan : 
1. Sebutkan lima contoh hewan pemakan rumput? 
2. Sebutkan dua contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur? 
3. Sebutkan tiga contoh hewan yang berkembang biak dengan beranak? 

 
 

Pertemuan II 
a. Kegiatan awal 

- Siswa diajak bernyanyi “Lihat kebunku” bersama-sama. 
- Tanya jawab tentang tumbuhan yang ada disekitar kelas. 

b. Kegiatan Inti 
- Secara klasikal siswa memperhatikan gambar alam sekitar 
- Guru mengarahkan siswa untuk membuka dan membaca  buku siswa. 
- Guru menjelaskan tentang penggolongan tumbuhan berdasarkan tempat hidup, bentuk 

daun jenis daun, dan bentuk batangnya. 
- Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok 
- Setiap kelompok mengerjakan lembar tugas yang disiapkan guru. 
- Siswa membahas hasil kerja kelompok 

c. Kegiatan Penutup 
- Guru membimbing siswa merangkum pelajaran 
- Siswa menulis PR 
 

VII.  Alat dan Sumber Bahan. 
a. Alat : Gambar Alam sekitar 
               Macam-macam contoh daun 
               Macam-macam contoh batang. 
b. Sumber bahan : 

Buku Pelajaran IPA Kelas 3 
 

VIII.  Penilaian 
A. Lembar Tugas. 

Amatilah berbagai tumbuhan sesuai tempat hidup bentuk daun, jenis daun, dan 
batangnya. 

 
No Jenis tumbuhan Tempat hidup Bentuk daun Jenis daun 
1 
2 
3 
4 
5 
 

Jambu 
Padi 
Singkong 
Bayam 
Petai 

   



 
B. Tertulis 

1. Padi, tebu dan jagung termasuk tumbuhan yang memiliki tulang daun … 
2. Contoh tumbuhan yang hidup di air adalah …. 
3. Tumbuhan liar yang mengganggu tumbuhan peliharaan disebut …. 
4. Contoh tumbuhan yang bertulang daun menjari adalah …. 
5. contoh tumbuhan yang bentuk batangnya lurus panjang adalah …. 
 

 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
 
 
 
 
(                                     ) 
NIP. 

 
Guru Kelas III 
 
 
 
 
 
(                                     ) 
NIP. 

 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan Ke : 1/2 
Alokasi Waktu : 6 jam Pel (2 pertemuan) 
Standar Kompetensi : 1.  Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hak-hak yang 

mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup. 
Kompetensi Dasar : 1.3. Mendiskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dan hal-hal 

yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak (makanan, 
kesehatan, rekreasi, istirahat,  dan olah raga), 

Indikator : -    Mengidentifikasi perubahan-perubahan 
- Menafsirkan berdasarkan data pengukuran bahwa bertambahnya tinggi 

dan berat badan menunjukkan adanya pertumbuhan. 
- Menjelaskan pentingya makanan bergizi seimbang untuk pertumbuhan 

dan perkembangan anak.  
 
I. Tujuan Pembelajaran. 

 
Pada akhir pembelajaran siswa dapat  
1. Menjelaskan perubahan-perubahan tubuh manusia melalui pengamatan gambar. 
2. Membuktikan adanya pertumbuhan manusia. 
3. Menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan pertumbuhan fungsi badan. 
4. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang 
 

II.  Materi Pembelajaran. 
Pertumbuhan pada makhluk hidup 
 

III.  Metode: 
Diskusi 
Tanya jawab 
Demonstasi 
 



IV.  Langkah-langkah Pembelajaran. 
Pertemuan I. 
a. Kegiatan awal 

Tanya jawab tentang perbedaan orang dewasa dan anak-anak. 
Apakah pertumbuhan itu? Apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan 

b. Kegiatan Inti 
Secara klasikal siswa mengamati gambar perubahan yang terjadi sepanjang hidup manusia. 
Guru menjelaskan tentang pertumbuhan manusia dan faktor yang mempengaruhi. 
Guru meminta siswa menafsirkan berdasarkan data pengukuran bahwa tinggi dan berat badan 
menunjukkan perubahan. 
Siswa dibagi menjadi  kelompok-kelopok  
Siswa mengerjakan lembar tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing 
Guru membahas hasil kelompok siswa  
Guru memberikan umpan balik dan pengamatan. 

c. Kegiatan Akhir 
Membimbing siswa merangkum pelajaran ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. 
Memberi tugas PR. 

 
V. Alat dan Sumber Bahan. 

a. Alat : Gambar perubahan yang terjadi sepanjang hidup 
               Timbangan 
 Ukuran tinggi badan 
b. Sumber bahan : 

Buku pelajaran IPA Kelas 3 
 

VI.  Penilaian 
A. Lembar Tugas 

Ukurlah tinggi dan berat temanmu secara bergantian  
Catatlah hasilnya dalam table berikut. 
 

No Nama Siswa Tinggi badan (CM) Berat badan (Kg) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

   

 
Tertulis. 
1. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? 
2. Sebutkan 3 hal yang membuktikan bahwa manusia mengalami pertumbuhan! 
3. Apa yang dimaksud dengan perkembangan? 
4. Jelaskan perkembangan yang terjadi pada manusia! 
5. Samakah tinggi dan berat badan pada anak yang usianya sama? 
 



Pertemuan II 
a. Kegiatan awal 

Tanya jawab siswa dengan siswa tentang berat badan dan tinggi badan. 
Tanya kan pada siswa tentang mengapa tinggi dan berat badan tidak sama untuk setiap 
orang. 

b. Kegiatan Inti 
- Secara klasikal siswa memperhatikan gambar dan contoh makanan bergizi. 
- Guru menjelaskan tentang pentingnya makanan bergizi seimbang untuk pertumbuhan 

dan perkembangan anak. 
- Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok 
- Setiap mengerjakan tugas kelompok dengan bimbingan guru. 
- Guru dan siswa membahas hasil kerja kelompok 

c. Kegiatan Penutup 
- Guru membimbing siswa merangkum pelajaran 
- Siswa menulis PR 
 

VII.  Alat dan Sumber Bahan. 
a. Alat : Gambar makanan bergizi 
               Kartu Menuju Sehat 
 Gambar pertumbuhan anak 
b. Sumber bahan : 

Buku Pelajaran IPA Kelas 3 
 



VIII.  Penilaian 
a. Tertulis. 

1. Jelaskan pentingnya makan makanan bergizi seimbang untuk pertumbuhan anak! 
2. Bagaimanakah pertumbuhan yang sehat pada anak! 
3. Apa tujuan dan fungsi makanan bagi tubuh kita! 
4. Apa yang dimaksud dengan Kartu Menuju Sehat (KMS) itu ? 
5. Apakah kesehatan seseorang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya, 

beri contoh ! 
 

b. Lembar Tugas 
 

No Soal Jawab 
1 
2 
3 
 
 

Daftarlah makanan yang mengandung zat penghasil energi 
Dattarlah makanan yang mengandung zat pembangun 
Dattarlah makanan yang mengandung zat pengatur 

 

 
 
 
 

 
 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
 
 
 
 
(                                     ) 
NIP. 

 
 
 
Guru Kelas III 
 
 
 
 
(                                     ) 
NIP. 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam  
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan Ke : 1/2 
Alokasi Waktu : 6 jam Pel (2 pertemuan) 
Standar Kompetensi : 1.  Memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hak-hak yang 

mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup. 
Kompetensi Dasar : 1.3. Mendiskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dan hal-hal 

yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak (makanan, 
kesehatan, rekreasi, istirahat,  dan olah raga), 

Indikator : -  Menjelaskan pengaruh bahan makanan tambahan buatan (pengawet, 
penyedap, pewarna) terhadap kesehatan. 

- Menjelaskan pengaruh bahan  makanan tambahan buatan (pengawet, 
penyedap, pewarna) terhadap kesehatan. 

- Menjelaskan hubungan rekreasi, istirahat, olah raga dengan kesehatan. 
 
I. Tujuan Pembelajaran. 

 
Pada akhir pembelajaran siswa dapat  
1. Menjelaskan pengaruh bahan pengawet makanan terhadap kesehatan. 
2. Menjelaskan pengaruh bahan penyedap terhadap makanan. 
3. Menjelaskan pengaruh bahan pewarna terhadap kesehatan. 
4. Menjelaskan hubungan rekreasi dengan kesehatan 
 

II.  Materi Pembelajaran. 
Perubahan pada makhluk hidup 
 

III.  Metode 
Diskusi 
Tanya jawab 
Demonstasi 
 

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran. 
Pertemuan I. 
a. Kegiatan awal 

Tanya jawab tentang kemasan makanan yang pernah dibeli 
Tanya jawab tentang pengaruh makanan dengan tambahan bahan buatan. 



b. Kegiatan Inti 
Guru mengarahkan siswa untuk membuka dan membaca buku siswa. 
Guru menjelaskan tentang pengaruh bahan makanan tambahan buatan terhadap kesehatan. 
Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok 
Siswa mengerjakan lembar tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing 
Guru membahas hasil kelompok siswa 
Guru memberikan umpan balik dan pengamatan. 

c. Kegiatan Akhir 
Membimbing siswa merangkum pelajaran  
Memberi tugas PR. 

 
V. Alat dan Sumber Bahan. 

a. Alat : Contoh kemasan makanan 
               Makanan yang mengandung pengawet buatan 
 Makanan yang mengandung pewarna buatan 
b. Sumber bahan : 

Buku Pelajaran IPA Kelas 3 
 

VI.  Penilaian 
A. Lembar Tugas 

Kumpulkan kemasan makanan yang sering kamu makan 
Catatlah bahan buatan yang ditambahkan kedalam makanan yang tertulis dalam kemasan itu 
pada table. 

No Nama Makanan Bahan buatan yang ditambahkan pada makanan 
1 
2 
3 
4 
 

Ciki  

 
Pertanyaan 
1. Apakah tujuan penambahan bahan buatan pada makanan? 
2. Carilah informasi dari majalah atau buku siswa mengenai pengaruh bahan buatan? 
3. Apa kesimpulanmu? 
 

Pertemuan II 
a. Kegiatan awal 

Guru dan siswa tanya jawab tentang rekreasi yang pernah dialami. 
b. Kegiatan Inti 

Guru menjelaskan tentang hubungan rekreasi, istirahat, dan olah raga dengan kesehatan. 
Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok 
Siswa mengerjakan tugas kelompok dengan bimbingan guru. 
Guru dan siswa membahas hasil kerja kelompok 

c. Kegiatan Penutup 
Guru membimbing siswa merangkum pelajaran 
Siswa menulis PR 
 

VII.  Alat dan Sumber Bahan. 
a. Alat : Gambar tempat rekreasi 
                Gambar macam-macam bentuk olah raga 
c. Sumber bahan : 

Buku Pelajaran IPA Kelas 3 
 

VIII.  Penilaian 



a. Lembar Tugas 
Kesehatan seseorang yang dimaksud mencakup kesehatan jasmani dan kesehatan rokhani  
Tulislah pada lembar kerja di bawah ini. 
Kebutuhan untuk memenuhi kesehatan 

No Jasmani No Rokhani 
1 
2 
3 
4 
 

Olah raga 1 Rekreasi 

 
Tes tertulis 
1. Tulislah tiga  macam bentuk istirahat! 
2. Bagaimanakah cara untuk menjaga kesehatan! 
3. Jelaskan manfaat rekreasi, istirahat dan olah raga? 
4. Sebutkan 3 macam bentuk olah raga! 

 
 
 

 
 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
 
 
 
 
(                                     ) 
NIP. 

 
 
 
Guru Kelas III 
 
 
 
 
(                                     ) 
NIP. 

 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan Ke : 1/2 
Alokasi Waktu : 6 jam Pel (2 pertemuan) 
Standar Kompetensi : 2.  Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan dan 

upaya menjaga kesehatan lingkungan. 
Kompetensi Dasar : 2.1. Membedakan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. 
Indikator : -   Membedakan kondisi lingkungan yang sehat dan   yang tidak sehat. 

-  Menjelaskan manfaat lingkungan sehat. 
 
 
I. Tujuan Pembelajaran. 

 
Pada akhir pembelajaran siswa dapat  
1. Membedakan kondisi lingkungan yang sehat, dan yang tidak sehat. 
2. Menjelaskan manfaat lingkungan sehat. 
 

II.  Materi Pembelajaran. 



Lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. 
 

III.  Metode 
Diskusi 
Tanya jawab 
Demonstasi 
 

IV.  Langkah-langkah Pembelajaran. 
Pertemuan I. 
a. Kegiatan awal 

Memberi salam dan memberi pelajaran dengan berdoa siswa diabsen 
Menjelaskan materi yang akan diajarkan 
Meminta siswa menyiapkan buku. 

b. Kegiatan Inti 
Guru mendemonstrasikan contoh gambar lingkungan yang sehat dan yang tidak  
Guru menjelaskan ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat. 
Siswa dibagai menjadi kelompok-kelompok  
Siswa mengerjakan lembar tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing 
Guru membahas hasil kelompok siswa 
Guru memberikan umpan balik dan pengamatan 



c. Kegiatan Akhir 
Membimbing siswa merangkum pelajaran  
Memberi tugas PR. 

 
Pertemuan II 
a. Kegiatan awal 

Memberi salam, berdoa lalu diabsen 
Memberi sedikit penjelasan mengulang materi lalu 
Meminta siswa mengeluarkan buku. 

b. Kegiatan Inti 
Siswa tanya jawab tentang materi 
Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok  
Siswa membahas bersama-sama hasil diskusi 
Siswa satu siswa satu-satu diberi pertanyaan secara lisan 

c. Kegiatan Penutup 
Guru membimbing siswa merangkum pelajaran      
Siswa menulis PR 
 

V. Alat dan Sumber Bahan. 
a. Alat : Gambar lingkungan sehat 
               Gambar macam-macam bentuk olah raga 
c. Sumber bahan : 

Buku Pelajaran IPA Kelas 3 
 

VI.  Penilaian 
a. Tertulis 

1. Apakah yang dimaksud dengan lingkungan sehat dan tidak sehat ? 
2. Jelaskan manfaat lingkungan yang sehat 

 



b. Praktik 
Tunjukkan pada gambar mana lingkungan yang bersih! 
 
Lembar diskusi 
 
1. Sebutkan manfaat lingkungan sehat! 
2. Berilah tanda (X) jika menurutmu tempat itu lingkungan yang sehat! 
 

No Nama Lingkungan Sehat Tidak sehat 
1 
2 
3 
4 
5 
 

Terminal bus 
Daerah Pegunungan 
Sekitar tempat sampah 
Sekitar bendungan 
Sekitar pabrik 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
 
 
 
 
(                                     ) 
NIP. 

 
 
 
Guru Kelas III 
 
 
 
 
(                                     ) 
NIP. 

 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran : IPA 
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan Ke : 1,2 
Alokasi Waktu : 6/ 35 menit (2 kali pertemuan) 
Standar Kompetensi : Makhluk Hidup dan  Proses Kehidupan 

2.  Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan dan 
upaya menjaga kesehatan lingkungan. 

Kompetensi Dasar : 2.2.Mendeskripsikan kondisi lingkungan yang   berpengaruh terhadap 
kesehatan 

Indikator : -  Menjelaskan pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan 
-  Menjelaskan penyebab pencemaran lingkungan. 

 
 
I. TUJUAN PEMBELAJARAN. 

1. Siswa dapat menjelaskan pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan. 
2. Siswa dapat menjelaskan penyebab pencemaran lingkungan. 
 

II. MATERI PEMBELAJARAN. 
Lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. 
 

III. METODE PEMBELAJARAN 
1. Ceramah  

Guru menjelaskan tentang : 
- Pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan. 
- Penyebab pencemaran lingkungan. 

2. Tanya jawab 
Siswa bertanya jawab tentang materi. 

3. Diskusi 
Siswa berkelompok untuk berdiskusi dan lembar diskusi terlampir. 

 
IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN. 

Pertemuan 1. 
1. Kegiatan awal 

a. Memberi salam dan memulai pelajaran dengan berdoa dan mengabsen 
b. Menjelaskan materi yang akan diajarkan, beserta kompetensi yang akan dicapai secara 

singkat. 
c. Meminta siswa untuk menyiapkan buku IPA. 

2. Kegiatan Inti 
a. Guru menjelaskan tentang pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan. 
b. Siswa bertanya tentang penjelasan guru. 
 

3.  Kegiatan Akhir 
a. Guru memberi PR untuk dikerjakan di rumah. 
b. Siswa bersama-sama berdoa dan mengucapkan selamat siang kepada guru sebagai 

penutup pembelajaran. 
 

Pertemuan 2 
1. Kegiatan awal 

a. Memberi salam 
b. Memberi pertanyaan tentang materi yang lalu. 
c. Meminta siswa untuk menyiapkan buku IPA. 

2. Kegiatan Inti 



a. Siswa membentuk kelompok 
b. Dengan bimbingan guru, siswa mengerjakan tugas kelompok. 
c. Siswa dapat menjawab setiap pertanyaan guru. 

3. Kegiatan Penutup 
a. Guru memberi tugas siswa untuk menghafal materi di rumah. 
b. Siswa berdoa bersama sebagai penutup kegiatan pembelajaran. 
 

V. ALAT/ BAHAN/SUMBER BELAJAR. 
- Gambar lingkungan sehat dan tidak sehat. 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 3 
- Lembar diskusi terlampir. 
        

VI. PENILAIAN 
A. Tertulis 

Instrumen : 
1. Sebutkan 3 hal yang menyebabkan lingkungan dapat tercemar! 
2. Jelaskan bahaya yang disebabkan pencemaran lingkungan! 

B. Praktek 
Instrumen : 
1. Tunjukkan pada gambar mana yang dapat menyababkan pencemaranlingkungan! 

 
 



LEMBAR DISKUSI 
 

Diskusikan dengan kelompok masing-masing! 
Soal : 
1. Diskusikan pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan! 
2. Diskusikan penyebab pencemaran lingkungan! 
 
Jawaban : 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
 
 
 
 

_________________ 
               NIP. 

 
Guru Kelas III 

 
 
 
 
   _______________________ 
   NIP. 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran : IPA 
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan Ke : 1,2 
Alokasi Waktu : 6/ 35 menit (2 kali pertemuan) 
Standar Kompetensi : Makhluk Hidup dan  Proses Kehidupan 

2.  Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan dan 
upaya menjaga kesehatan lingkungan. 

Kompetensi Dasar : 2.3.Menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar. 
Indikator : - Melakukan kesehatan nyata untuk memelihara   kesehatan lingkungan 

- Membuat laporan tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang 
tidak sehat berdasarkan pengamatan. 

 
 
I. TUJUAN PEMBELAJARAN. 

1. Siswa dapat melakukan kesehatan nyata untuk memelihara kesehatan lingkungan. 
2. Siswa dapat membuat laporan tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak 

sehat berdasarkan pengamatan. 
 

II. MATERI PEMBELAJARAN. 
Lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. 
 

III. METODE PEMBELAJARAN 
1. Ceramah  

Guru menjelaskan tentang materi disertai tanya jawab. 
2. Praktek 

- Siswa mempraktekkan penanaman pohon di lingkungan sekolah. 
- Siswa mempraktekkan membakar sampah dan membersihkan lingkungan. 

3. Diskusi 
Siswa membuat laporan tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang  tidak sehat 
berdasarkan pengamatan. (Lembar pengamatan terlampir). 

 
IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN. 

Pertemuan 1. 
1. Kegiatan awal 

a. Tanya jawab pelajaran yang lalu tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang 
tidak sehat. 

b. Menjelaskan materi yang akan diajarkan 
c. Meminta siswa untuk menyiapkan buku IPA dan alat-alat praktek. 

2. Kegiatan Inti 
a. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 
b. Siswa berkelompok siswa melakukan penanaman pohon di lingkungan sekolah dan 

membakar sampah. 
c. Guru menilai satu persatu cara kerja siswa. 

3. Kegiatan Akhir 
Guru  memberi tugas pada siswa untuk melakukan penanaman pohon di lingkungan rumah 
masing-masing. 
 

Pertemuan 2 
1. Kegiatan awal 

a. Tanya jawab pelajaran yang lalu tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang 
tidak sehat. 



b. Menjelaskan mana yang akan diajarkan. 
c. Meminta siswa untuk menyiapkan buku IPA. 

2. Kegiatan Inti 
a. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 
b. Dengan bimbingan guru, siswa membuat laporan tentang lingkungan yang sehat dan 

lingkungan yang tidak sehat (di sekitar sekolah). 
c. Siswa mengisi lembar pengamatan yang tersedia. 

3. Kegiatan Penutup 
a. Guru memberi tanya jawab untuk pemantapan materi. 
b. Guru memberi tugas PR. 
 

V. ALAT/ BAHAN/SUMBER BELAJAR. 
- Gambar lingkungan sehat dan tidak sehat. 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 3 
- Lembar pengamatan (terlampir). 
        



VI. PENILAIAN 
A. Tertulis 

Instrumen : 
1. Siapakah yang bertanggung jawab untuk membuat lingkungan menjadi sehat? 
2. Sebutkan 3 cara untuk menjaga kesehatan lingkungan! 

B. Praktek 
Instrumen : 
1. Tanamlah pohon di rumah/sekolah! 
2. Bakarlah sampah yang menumpuk! 
3. Bersihkan lingkungan sekolah! 

 
 
  
 
 
 

 
Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
 
 
 
 

_________________ 
               NIP. 

 
Guru Kelas III 

 
 
 
 
   _______________________ 
   NIP. 

 
 
 



LEMBAR PENGAMATAN 
 

1. Untuk Siswa 
Amatilah lingkungan di sekitar sekolahmu! 
Berilah tanda (V) kalau sehat/bersih dan berilah tanda (-) kalau tidak sehat ! 

No Nama Tempat Bersih/Sehat Tidak Sehat 
1 Ruang Guru/KS   
2 Ruang Kelas   
3 UKS   
4 WC/ Kamar Mandi   
5 Halaman   

 
2. Untuk Guru 

Lembar Pengamatan guru terhadap siswa saat mengikuti praktek. 
Keterangan : A : Bagus; B : Cukup; C : Kurang. 
 

No Nama Anak Menanam 
Pohon 

Membakar 
Sampah 

Menyapu 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     



 
No Nama Anak Menanam 

Pohon 
Membakar 

Sampah 
Menyapu 

27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah : 
Mata Pelajaran : IPA 
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan Ke : 1,2 
Alokasi Waktu : 6/ 35 menit (2 kali pertemuan) 
Standar Kompetensi : Benda dan Sifatnya 

3. Memahami sifat-sifat, perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Kompetensi Dasar : 3.1.  Mengidentifikasikna sifat-sifat benda berdasarkan  pengamatan meliputi 
benda padat, cair dan gas. 

Indikator : -   Membuat daftar sifat-sifat benda padat dan benda cair. 
-  Mengelompokkan benda-benda yang telah dikenalnya  sebagai benda padat 

dan benda cair. 
 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN. 
Siswa mampu mengamati gejala dan fakta di sekitarnya serta hasil percobaan sederhana untuk 
mengenali sifat-sifat benda padat, cair dan gas. 
 

II. MATERI PEMBELAJARAN. 
Sifat-sifat benda padat, cair dan gas. 
 

III. METODE PEMBELAJARAN 
- Tanya Jawab 
- Lisan 
- Diskusi 
- Percobaan 
 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN. 
Pertemuan 1. 
A. Kegiatan awal 

Tanya jawab untuk mengamati semua benda yang ada di sekitar. 
B. Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan arti benda padat dan  benda cair. 
2. Guru menjelaskan perbedaan sifat-sifat benda padat dan benda cair. 
3. Peserta didik menyelesaikan tugas membuat daftar benda padat dan benda cair. 

C. Kegiatan Akhir 
1. Peserta didik merangkum semua materi yang telah dijelaskan guru. 
2. peserta didik menulis tugas PR. 
 

Pertemuan 2 
A. Kegiatan awal 

Tanya jawab pelajaran yang lalu tentang benda padat dan  benda cair. 



B. Kegiatan Inti 
1. Guru menjelaska arti benda gas. 
2. Guru menjelaskan sifat-sifat benda gas. 
3. Siswa menyelesaikan tugas membuat daftar benda gas. 

C. Kegiatan Penutup 
1. Siswa merangkum semua materi yang telah dijelaskan oleh guru. 
2. Siswa menulis tugas PR. 
 

V. ALAT/ BAHAN/SUMBER BELAJAR. 
- Macam-macam benda padat dan benda cair. 
- Waskom, gelas dan air. 
- Macam-macam benda gas. 
- Balon, Waskom, gelas. 

 
VI. PENILAIAN 

A. Tertulis 
1. Sebutkan 5 contoh benda padat dan benda cair yang ada di rumahmu! 
2. Sebutkan 3 sifat yang dimiliki benda padat dan benda cair! 
3. Air tenang permukaannya …. 
4. Bentuk benda padat selalu …. 
5. Bentuk benda cair selalu …. 
6. Sebutkan 3 contoh benda gas! 
7. Sebutkan sifat-sifat benda gas! 
8. Sebutkan benda gas yang bermanfaat bagi pernapasan! 
9. Mengapa balon yang dipompa akan mengembang? 
10. Udara di dalam ban sepeda bentuknya seperti …. 

B. Praktek/Percobaan 
- Buktikan bahwa benda cair mengikuti bentuk wadahnya! 
- Buktikan bahwa benda gas mengisi seluruh ruangan balon! 

 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 
 
 
 

_________________ 
               NIP. 

 
Guru Kelas III 

 
 
 
 
   _______________________ 
   NIP. 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Sekolah : 
Mata Pelajaran : IPA 
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan Ke : 1,2 
Alokasi Waktu : 6/ 35 menit (2 kali pertemuan) 
Standar Kompetensi : Benda dan Sifatnya 

3. Memahami sifat-sifat, perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Kompetensi Dasar : 3.2.  Mendeskripsikan perubahan sifat benda (ukuran, bentuk, warna atau 
rasa) yang dapat diamati akibat dari pembakaran, pemanasan dan 
diletakkan di udara terbuka. 

Indikator : -   Mendemonstrasikan adanya sifat pada benda akibat pembakaran, 
pemanasan dan diletakkan di udara terbuka. 

- Mendomonstrasikan adanya sifat pada benda akibat pembakaran, 
pemanasan dan diletakkan di udara terbuka. 

- Membandingkan benda sebelum dan sesudah mengalami perubahan. 
   

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Siswa mampu mengamati gejala dan fakta di sekitarnya serta hasil percobaan sederhana untuk 
mengenali sifat-sifat benda padat, cair dan gas. 

 
II.  MATERI PEMBELAJARAN. 

Perubahan sifat benda. 
 

III.  METODE PEMBELAJARAN 
- Percobaan 
- Tanya Jawab 
- Diskusi 
 

IV.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN. 
Pertemuan 1. 
A. Kegiatan awal 

Tanya jawab pelajaran yang lalu tentang sifat-sifat benda padat, cair dan gas. 
B. Kegiatan Inti 

1. Guru dan murid mengadakan demonstrasi/percobaan tentang adanya perubahan sifat pada 
benda akibat perubahan. 
Contoh akibat percobaan/perubahan. 
• Dari proses pembakaran kertas akan berubah warna dan bentuk. 



2. Guru dan Murid mengadakan  demonstrasi/percobaan tentang adanya perubahan sifat pada 
benda akibat pemanasan/perubahan. 
Contoh percobaan akibat pemanasan: 
• Dari proses pemanasan es batu diletakkan di bawah sinar matahari akan mencair. 

3. Guru dan murid mengadakan demonstrasi/percobaan tentang adanya perubahan sifat pada 
benda akibat diletakkan di udara terbuka. 

C. Kegiatan Akhir 
- Peserta didik membuat laporan percobaan secara kelompok. 
 
Pertemuan 2 
A. Kegiatan awal 

Tanya jawab pelajaran yang lalu tentang benda padat dan  benda cair. 
B. Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan tentang perubahan sebuah benda pada menjadi cair begitu 
sebaliknya. 

2. Guru menjelaskan tentang perbandingan benda sebelum dan sesudah mengalami 
perubahan. 

C. Kegiatan Penutup 
1. Siswa merangkum semua materi yang lebih/telah dijelaskan oleh guru. 
2. Siswa menulis tugas PR. 
 

V. ALAT DAN SUMBER BAHAN 
1. Alat 

- Kertas, korek api, es, batu, apel, pisang. 
- Kayu, cabe. 

2. Sumber bahan 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 3 

 



VI.  PENILAIAN 
A. Percobaan 

1. Peserta didik melakukan percobaan tentang perubahan sifat benda akibat : 
• Pembakaran  : kertas dibakar menjadi hitam. 
• Pemanasan : Es batu diletakkan di bawah sinar matahari akan mencair. 
• Pengupasan : Apel, pisang dikupas dianginkan akan berubah warna.  

2. Siswa melakukan percobaan benda sebelum dan sesudah mengalami perubahan : 
1. Kayu dibuat meja. 
2. Cabe yang sebelum dimasak dan sesudah dimasak. 

B. Siswa membuat laporan percobaan secara tertulis. 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 
 
 
 

_________________ 
               NIP. 

 
Guru Kelas III 

 
 
 
 
   _______________________ 
   NIP. 

 



 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran : IPA 
Kelas/Semester : III/1 
Pertemuan Ke : 1 
Alokasi Waktu : 3/ 35 menit (1 kali pertemuan) 
Standar Kompetensi : Benda dan Sifatnya 

3. Memahami sifat-sifat, perubahan sifat benda dan kegunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Kompetensi Dasar : 3.3. Menjelaskan kegunaan benda plastik, kayu, kaca dan kertas.  
Indikator : -    Membuat daftar benda-benda yang banyak digunakan untuk tujuan 

tertentu. 
- Menjelaskan kegunaan suatu benda. 
 
 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Siswa mampu mengamati gejala dan fakta di sekitarnya serta hasil percobaan sederhana untuk 
mengenali sifat-sifat benda padat, cair dan gas. 
 

II. MATERI PEMBELAJARAN. 
Benda dan kegunaannya. 
 

III. METODE PEMBELAJARAN 
1. Tanya Jawab 
2. Diskusi 
3. Percobaan 

 
IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN. 

A. Kegiatan awal 
Tanya jawab pelajaran yang lalu tentang perubahan sifat-sifat benda. 

B. Kegiatan Inti 
1. Siswa mengamati berbagai macam benda. 
2. Guru menjelaskan tentang daftar benda-benda yang banyak digunakan untuk tujuan 

tertentu. 
3. Guru menjelaskan kegunaan benda plastik, kayu, kaca dan kertas. 

C. Kegiatan Akhir 
1. Siswa membuat rangkuman semua materi yang sudah dijelaskan guru. 
2. Siswa menulis tugas PR. 
 

V. ALAT DAN SUMBER BAHAN 
1. Alat 

- Benda-benda yang terbuat dari plasti, kayu, kaca dan kertas. 
2. Sumber Bahan 

- Buku Pelajaran IPA kelas 3 
- Buku Jendela Sains Alam Sekitar TS 1A. 

 
VI. PENILAIAN 

A. Tertulis 
1. Apakah yang akan terjadi jika kita menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan 

tujuan? 
2. Sebutkan 3 contoh masing-masing benda yang terbuat dari plastic, kayu, kaca dan 

kertas ! 
3. Sebutkan 2 kegunaan masing-masing benda yang terbuat dari plastic, kayu, kaca dan 

kertas! 



 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 
 
 
 

_________________ 
               NIP. 

Guru Kelas III 
 
 
 
 
   _______________________ 
   NIP. 

 
  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Sekolah : 
Mata Pelajaran : IPA 
Kelas/Semester : III/1I 
Standar Kompetensi : 4.   Energi dan Perubahannya 

 Memahami berbagai cara gerak benda, hubungannya dengan energi dan 
sumber energi. 

Kompetensi Dasar : 4.1. Menyimpulkan hasil pengamatan bahwa gerak benda dipengaruhi oleh 
bentuk dan ukuran. 

Indikator : - Mengidentifikasi berbagai gerak benda melalui percobaan misalnya : 
menggelinding, jatuh, mengalir, memantul, bergetar. 

- Mengadakan tanya jawab tentang hal-hal yang mempengaruhi gerak 
benda misalnya : berat, ringan, bentuk permukaan benda  dan kekasaran 
permukaan benda. 

Alokasi waktu : 6 jam pelajaran (2 x pertemuan) 
 

   
A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat melakukan percobaan bermacam-macam gerak benda 
2. Siswa dapat menyebutkan 3 contoh gerak 
3. Siswa dapat menjelaskan hal-hal yang dapat mempengaruhi gerak benda  

 
B. Materi pembelajaran. 

Gerak Benda 
 

C. Metode Pembelajaran 
- Perbuatan 
- Tugas 
- Unjuk kerja 
- Tanya Jawab 
 

D. Langkah-Langkah Pembelajaran 
1. Pertemuan Pertama 

a. Kegiatan Awal 
- Sebagai kegiatan awal guru menanyakan tentang gerakan benda  
- Apakah setiap benda dapat bergerak jika ada yang menggerakkan? 

b. Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan tentang materi bermacam-macam gerak benda 
- Siswa memperhatikan penjelasan guru dalam melakukan percobaan tentang bermacam-

macam gerak benda. 
- Guru membentuk kelompok kerja 
- Guru menyuruh siswa melakukan percobaan dan mengamati hasilnya 
- Guru membimbing dan  mengamati cara kerja siswa 

c. Kegiatan Akhir 
- Setelah selesai melakukan percobaan guru menyuruh siswa mencatat hasil kesimpulan 
dari hasil pengamatan/percobaan 

 
2. Pertemuan kedua 

a. Kegiatan Awal 
Guru menyuruh anak melempar bola pinggang bersama bulu bersamaan. Manakah diantara 
kedua benda tersebut yang lebih dulu jatuh ke tanah? 

b. Kegiatan Inti 



- Guru menjelaskan tentang materi hal-hal yang dapat mempengaruhi gerak benda-benda 
dengan melakukan percobaan. 

- Siswa memperhatikan penjelasan guru 
- Guru membentuk kelompok kerja 
- Guru menyuruh siswa melakukan percobaan 
- Guru membimbing dan mengamati cara kerja siswa 

c. Kegiatan Akhir 
- Guru menyuruh siswa mencatat kesimpulan dari hasil percobaan 

 
E. Alat Dan Sumber Belajar 

1. Alat Belajar 
Bola, pensil, batu, air, sepeda, roda, kelereng, selang, gotri, minyak goreing, bola, buku, meja. 

2. Sumber Belajar 
-  Buku Pelajaran IPA Kelas 3 
 

F. Penilaian Hasil Belajar 
- Teknik penilaian : Tertulis 
- Prosedur : Post tes 
- Bentuk tes : Perbuatan, tertulis, lisan 
- Instrumen  : 

Contoh instrument 
1. Kapan benda itu dikatakan diam dan kapan dikatakan bergerak? 
2. Sebutkan 3 contoh gerak benda! 
3. Yang dapat mempengaruhi gerak benda adalah …. 
4. Benda yang bergerak di dalam zat cair dipengaruhi oleh …. 
 



Kunci : 
1. Jika tidak ada yang menggerakkan  

Jika ada yang menggerakkan 
2. Menggelinding, memantuk, berputar 
3. bentuk dan ukuran benda 
4. kekentalan zat cair 

 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 
 
 
 

(_________________) 
               NIP. 

 
Guru Kelas III 

 
 
 
 
   (_______________________) 
   NIP. 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Sekolah : 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/Semester : III/1I 
Standar Kompetensi : 4.   Energi dan Perubahannya 

 Memahami berbagai cara gerak benda, hubungannya dengan energi dan 
sumber energi. 

Kompetensi Dasar : 4.2.  Mendiskusikan hasil pengamatan tentang pengaruh energi panas, gerak, 
getaran dalam kehidupan sehari-hari 

Indikator : -   Menunjukkan adanya pengaruh energi berdasarkan pengamatan. Misalnya 
panas dari sinar matahari, kincir angina berputar bila ditiup angina 

- Menyimpulkan berdasarka hasil pengamatan bahwa energi itu ada, tidak 
dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. 

Alokasi waktu : 6 jam pelajaran (2 x pertemuan) 
 

   
A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian energi 
2. Siswa dapat menjelaskan pengaruh energi panas, angina, gerak 
3. Siswa dapat menjelaskan bahwa energi itu ada, tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan 

 
B. Materi pembelajaran. 

Energi dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari   
 

C. Metode Pembelajaran 
- Ceramah 
- Tugas 
- Demonstrasi 
- Tanya Jawab 
- Eksperimen 
 

D. Langkah-Langkah Pembelajaran 
1. Pertemuan Pertama 

a. Kegiatan Awal 
- Sebagai kegiatan awal guru mengadakan tanya jawab : Apakah energi itu ? 
- Dapatkah kita melakukan kegiatan tanpa mempunyai energi?  

b. Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan pengertian energi 
- Siswa memperhatikan penjelasan guru dalam melakukan percobaan pengaruh energi 

dalam kehidupan sehari-hari. 
- Guru membentuk kelompok kerja 
- Guru menyuruh siswa melakukan percobaan dan mengamati hasilnya 
- Guru membimbing dan  mengamati cara kerja siswa 

c. Kegiatan Akhir 
- Setelah selesai melakukan percobaan guru menyuruh siswa mencatat hasil kesimpulan 

dari hasil pengamatan/percobaan 
 

2. Pertemuan kedua 
a. Kegiatan Awal 

- Guru menyuruh siswa bermain/memetik gitar 
- Bagaimana bunyi gitar dapat terjadi? Apakah kamu dapat mendengar bunyi tersebut? 

b. Kegiatan Inti 



- Guru menjelaskan kepada siswa bahwa energi itu ada, tetapi tidak dapat dilihat dan 
dapat dirasakan. 

- Siswa memperhatikan penjelasan guru 
c. Kegiatan Akhir 

- Setelah selesai menjelaskan materi guru menyuruh siswa merangkum materi 
 

E. Alat Dan Sumber Belajar 
1. Alat Belajar 

Kincir angin, pakaian, sinar matahari, gitar, kertas, air, makanan 
2. Sumber Belajar 

- Buku Pelajaran IPA Kelas 3 
 

F. Penilaian Hasil Belajar 
- Teknik penilaian : Tertulis 
- Prosedur : Post tes 
- Bentuk tes : Perbuatan, tertulis, lisan 
- Instrumen  : 
 

Contoh instrument 
1. Kemampuan untuk melakukan kerja disebut …. 
2. Pakaian basah yang dijemur menjadi kering karena mendapat energi dari …. 
3. Sebutkan peristiwa yang menunjukkan bahwa disekitar kita ada energi! 
4. Sebutkan sumber energi yang ada disekitar kita! 
 
Kunci : 
1. energi 
2. matahari 
3. –    Pengeringan pakaian dibawah sinar matahari 

- kincir angina dapat berputar jika ditiup 
- gitar dapat berbunyi jika dipetik 
- tubuh bertenaga setelah makan 

4. makanan, minyak tanah, kayu baker, listrik, sinar matahari, air, angina, baterai. 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 
 
 
 

(_________________) 
               NIP. 

 
Guru Kelas III 

 
 
 
 
   (_______________________) 
   NIP. 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Sekolah : 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/Semester : III/1I 
Standar Kompetensi : 4.   Energi dan Perubahannya 

 Memahami berbagai cara gerak benda, hubungannya dengan energi dan 
sumber energi. 

Kompetensi Dasar : 4.3.Mengidentifikasikan sumber energi dan kegunaannya  
Indikator : -     Membuat daftar sumber-sumber energi yang terdapat disekitar. Misalnya 

: makanan, minyak tanah, kayu baker, baterai, listrik, sinar matahari, air 
dan angin 

- Menjelaskan tujuan penggunaan sumber energi 
- Menerapkan cara menghemat energi di rumah dan sekolah 

Alokasi waktu : 6 jam pelajaran (2 x pertemuan) 
 

   
A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menyebutkan 5 macam sumber energi yang terdapat di sekitar kita 
2. Siswa dapat menjelaskan kegunaan sumber energi yang terdapat disekitar kita 
3. Siswa dapat menyebutkan 3 cara menghemat energi 

 
B. Materi pembelajaran. 

Sumber energi dan kegunaannya 
 

C. Metode Pembelajaran 
- Tugas 
- Tanya Jawab 
- Perbuatan 
 

D. Langkah-Langkah Pembelajaran 
1. Pertemuan Pertama 

a. Kegiatan Awal 
- Sebagai kegiatan awal guru mengadakan tanya jawab : Apakah yang  kalian lakukan 

ketika perut lapar ? Mengapa orang harus makan? 
b. Kegiatan Inti 

- Guru menjelaskan pengertian tentang materi bermacam-macam sumber energi terdapat 
disekitar kita 

- Guru menjelaskan tentang tujuan penggunaan sumber energi yang terdapat di sekitar 
kita 

- Siswa memperhatikan penjelasan guru 



c. Kegiatan Akhir 
- Siswa merangkum materi yang diberikan guru 
 

2. Pertemuan kedua 
a. Kegiatan Awal 

- Guru mengadakan tanya jawab yang ada hubungannya dengan materi 
Dalam kehidupan sehari-hari apakah kita perlu menghemat energi? Mengapa? 

b. Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan materi tentang cara-cara menghemat energi  
- Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa 
- Siswa memperhatikan penjelasan guru 

c. Kegiatan Akhir 
- Setelah selesai menjelaskan materi guru menyuruh siswa merangkum materi 
 

E. Alat Dan Sumber Belajar 
1. Alat Belajar 

Makanan, minyak tanah, kayu bakar, listrik, air, angin, sinar matahari, baterai, bensin 
3. Sumber Belajar 

- Buku Pelajaran IPA Kelas 3 
 

F. Penilaian Hasil Belajar 
- Teknik penilaian : Tertulis 
- Prosedur : Post tes 
- Bentuk tes : Perbuatan, tertulis, lisan 
- Instrumen  : 
 

Contoh instrument 
1. Sebutkan 3 sumber energi yang terdapat disekitar kita! 
2. Dari manakah energi yang ada pada tubuh kita? 
3. Energi listrik sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebutkan 3 tujuan penggunaan energi 

listrik! 
4. Sebutkan 4 contoh energi yang harus kita hemat karena terbatas jumlahnya! 
5. Bagaimana cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari? 
 



Kunci : 
1. minyak tanah, bensin, makanan, listrik 
2. makanan 
3. pengeringan, pemanasan, menyalakan bohlam 
4. minyak tanah, bensin, air, makanan, listrik 
5. –   tidak membiasakan kran air terus mengalir walaupun kecil 

- menggunakan listrik jika perlu saja 
- lampu dimatikan siang hari, TV dimatikan jika tidak ditonton 
- menggunakan kendaraan bermotor jika diperlukan 

 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 
 
 
 

(_________________) 
               NIP. 

 
Guru Kelas III 

 
 
 
 
   (_______________________) 
   NIP. 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah :  
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/Semester : III/2 
Pertemuan Ke : 1, 2 
Alokasi Waktu : 6/ 35 menit (2 kali pertemuan) 
Standar Kompetensi : 5. Menerapkan konsep energi gerak 
Kompetensi Dasar : 5.1.  Membuat kincir angin untuk menunjukkan bentuk energi angin dapat 

diubah menjadi energi gerak 
Indikator : -    Menentukan rancangan yang akan dibuat modelnya,  misalnya kincir 

angin atau air. 
- Menentukan rancangan yang akan dibuat modelnya, misalnya kincir 

angin atau air. 
- Memberi alasan atas pemilihan alat atau bahan. 
 
 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik mampu : 
1. Memilih dan menentukan rancangan kincir angin yang akan dibuat modelnya. 
2. Menentukan alat dan bahan untuk membuat kincir angin dan memberikan alasan pemilihan alat 

dan bahan tersebut. 
 

II.  MATERI PEMBELAJARAN. 
Menerapkan konsep energi gerak 
- Energi gerak air dan angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir. 
- Kincir yang digerakkan oleh tenaga air disebut kincir air, sedangkan yang digerakkan oleh 

angin disebut kincir angin. 
- Berbagai bentuk rancangan kincir angin yang akan dibuat modelnya. 

 
III.  METODE PEMBELAJARAN 

- Ceramah 
- Diskusi tanya jawab 
- Perbuatan 
 

IV.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN. 
1. Pertemuan Pertama 

a. Kegiatan awal 
1. Motivasi 

Tanyakan kepada peserta didik apakah mereka pernah membuat kincir angin. 
2. Pengetahuan Prasyarat 

Ajukan pertanyaan bagaimana cara pembuatan kincir angin. 
 

b. Kegiatan Inti 
1. Guru membagi peserta didik secara berpasangan. 
2. Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka 

dan membaca buku siswa. 
3. Guru menjelaskan beberapa bentuk rancangan kincir angin yang akan dibuat modelnya. 
4. Guru menjelaskan alat dan bahan yang diperluka untuk membuat model masing-masing 

rancangan kincir angin. 
5. Peserta didik memilih dan menentukan rancangan kincir angin yang akan dibuat 

modelnya. 
c. Kegiatan Akhir 

1. Membimbing peserta didik merangkum pelajaran. 



2. Peserta didik menulis alat dan bahan untuk membuat model masing-masing rancangan 
kincir angin. 

3. Peserta didik menulis tugas PR. 
 

2. Pertemuan Kedua 
a. Kegiatan awal 

1. Motivasi 
Tanyakan kepada peserta didik rancangan kincir angin mana yang akan dibuat. 

2. Pengetahuan Prasyarat 
Ajukan pertanyaan alat dan bahan apa yang diperlukan untuk membuat rancangan 
model kincir angin. 

b. Kegiatan Inti 
1. Guru menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat model kincir angin. 
2. Guru menjelaskan kebaikan dan keburukan masing-masing alat dan bahan pembuata 

model kincir angin. 
3. Peserta didik menentukan akat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat kincir 

angin. 
c. Kegiatan Akhir 

1. Membimbing peserta didik merangkum pelajaran. 
2. Peserta didik menulis tugas. 
 

V. ALAT DAN SUMBER BAHAN 
1.  Alat 

- Gambar rancangan kincir angin. 
- Model-model kincir angin. 
- Janur, karton, kertas berwarna. 
- Gunting, pisau, jarum besar. 
- Lidi, sedotan plastic, kawat, jangka, karet. 

2. Sumber Bahan 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 3 
 

 
VI.  PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 
- Tas unjuk kerja 
- Tes tertulis 

2. Contoh Instrumen 
a. Tes Unjuk Kerja 

- Bandingkan kecepatan berputar dari masing-masing model kincir angin yang dibuat 
dari bahan berbeda dengan cara membawa keluar ruangan! 

b. Tes Tertulis 
- Menurut kalian rancangan model kincir angin mana yang mudah dan sulit dibuat? 

Berikan  alasanmu! 
- Sebutkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kincir angin! 
- Bagaimana cara membuat kincir angin. 
- Apakah alasanmu memilih alat dan bahan di atas tadi? 

 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 
Guru Kelas 



 
 
 
 

_________________ 
               NIP. 

 
 
 
 
   _______________________ 
   NIP. 

 
  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah :  
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/Semester : III/2 
Pertemuan Ke : 1, 2 
Alokasi Waktu : 6/ 35 menit (2 kali pertemuan) 
Standar Kompetensi : 5. Menerapkan konsep energi gerak 
Kompetensi Dasar : 5.2. Menerapkan cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari 
Indikator : Menujukkan adanya cara menghemat energi berdasarkan pengamatan, 

misalnya panas dari sinar matahari, kincir angin berputar bila ditiup angin 
dan memetik gitar menghasilkan bunyi.  

 
 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik mampu : 
1. Melakukan pengamatan energi dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Menjelaskan cara menghemat energi berdasarkan pengamatan. 
 

II.  MATERI PEMBELAJARAN 
Cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari : 
- Sumber energi yang banyak digunakan adalah bahan bakar minyak dan listrik. 
- Jumlah kedua sumber enerti itu terbatas, sehingga harus dihemat. 
- Cara-cara penghematan energi antara lain: 

a. Matikan kompor jika sudah tidak digunakan 
b. Matikan semua barang elektronik jika tidak digunakan. 

 
III.  METODE PEMBELAJARAN 

- Ceramah 
- Diskusi tanya jawab 
- Perbuatan 
 

IV.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN. 
1. Pertemuan Pertama 

a. Kegiatan awal 
1. Motivasi 

Tanyakan kepada peserta didik energi-energi apa saja yang biasa digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

3. Pengetahuan Prasyarat 
Ajukan pertanyaan darimana energi-energi itu diperoleh. 



b. Kegiatan Inti 
1. Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka 

dan membaca buku siswa. 
2. Guru meminta murid mengamati energi yang biasa digunakan. 
3. Guru menjelaskan energi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 
4. Guru menjelaskan sumber energi yang biasa digunakan. 
5. Peserta didik menyelesaikan tugas membuat daftar energi dan sumber energinya. 

c. Kegiatan Akhir 
1. Membimbing peserta didik merangkum pelajaran. 
2. Peserta didik menulis tugas PR. 
 

2. Pertemuan Kedua 
a. Kegiatan awal 

1. Motivasi 
Tanyakan kepada peserta didik apa saja yang harus dihemat dalam penggunaannya. 

2. Pengetahuan Prasyarat 
Ajukan pertanyaan bagaimana cara menghemat energi yang bisa dilakukan. 

b. Kegiatan Inti 
1. Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka 

dan membaca buku siswa. 
2. Guru menjelaskan energi-energi apa saja yang harus dihemat. 
3. Guru  menjelaskan alasan kenapa energi itu harus dihemat. 
4. Guru  meminta peserta didik untuk mendiskusika cara-cara apa saja yang bisa dilakukan 

untuk menghemat energi. 
5. Guru menjelaskan cara-cara menghemat energi di rumah ataupun di sekolah. 

c. Kegiatan Akhir 
1. Membimbing peserta didik merangkum pelajaran. 
2. Uji Kompetensi Tertulis 

a. Sebutkan usaha yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi di rumah dan di 
sekolah! 

 
V. ALAT DAN SUMBER BAHAN 

1. Alat 
2. Sumber Bahan 

- Buku Pelajaran IPA Kelas 3 
 



VI.  PENILAIAN 
1. Teknik Penilaian 

- Tes tertulis : PG dan Essay 
2. Contoh Instrumen 

1. Energi yang dimiliki oleh angin disebut …. 
a. Energi gerak 
b. Energi panas 
c. Energi bunyi 
d. Energi kimia 

2. Berilah 2 contoh cara menghemat energi yang dapat dilakukan di sekolah! 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 
 
 
 

_________________ 
               NIP. 

 
Guru Kelas 

 
 
 
 
   _______________________ 
   NIP. 

 
  
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah :  
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/Semester : III/2 
Pertemuan Ke : 1, 2 
Alokasi Waktu : 6 jam pelajaran (2 kali pertemuan) 
Standar Kompetensi : 6.   Memahami kemampuan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 
melestarikan alam. 

Kompetensi Dasar : 6.1.  Mendeskripsikan kemampuan permukaan bumi di lingkungan sekitar. 
Indikator : -    Membuat daftar berbagai bentuk permukaan bumi. 

- Menyimpulkan bahwa bentuk bumi tidak datar, tetapi bulat 
 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Siswa mampu mengamati bentuk permukaan bumi dan model permukaan bumi tidak datar, 
tetapi bulat. 

 
II.  MATERI PEMBELAJARAN 

Penampakan permukaan bumi. 
 

III.  METODE PEMBELAJARAN 
- Tanya jawab (lisan) 
- Diskusi  
- Pengamatan 

 
IV.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN. 

1. Pertemuan Pertama 
A. Kegiatan awal 

Tanya jawab singkat tentang bentuk permukaan bumi yang ada di sekitar anak. 
B. Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan tentang berbagai bentuk permukaan bumi. 
2. Guru menjelaskan tentang perbedaan gunung dan pegunungan. 
3. Guru menjelaskan tentang perbedaan bukit dan perbukitan. 
4. Siswa membuat daftar berbagai bentuk permukaan bumi serta penjelasannya. 

C. Kegiatan Akhir 
0. Peserta didik merangkum semua materi yang telah dijelaskan oleh guru. 
1. Peserta didik menulis tugas PR. 
 
 

2. Pertemuan Kedua 
A. Kegiatan awal 

Tanya jawab pelajaran yang lalu tentang bentuk permukaan bumi. 
B. Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan tentang bentuk bumi. 
2. Guru menjelaskan tentang globe. 
3. Peserta didik diajak untuk mengamati bentuk bumi pada globe. 

C. Kegiatan Akhir 
1. Siswa merangkum semua materi yang telah dijelaskan oleh guru. 
2. Siswa menulis tugas PR. 
 

V. ALAT DAN SUMBER BAHAN 
1. Alat 

- Gambar permukaan bumi 



- Lingkungan sekitar 
- Globe  

2. Sumber Bahan 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 3 

 
VI.  PENILAIAN 

A. Tertulis 
1. Bagaimanakah keadaan kenampakan permukaan bumi? 
2. Apakah yang dimaksud dengan : 

a. Pegunungan 
b. Perbukitan 
c. Dataran tinggi 
d. Dataran rendah 

3. Apakah yang dimaksud dengan globe? 
4. Jelaskan bagaimanakah bentuk  bumi itu ! 

B. Pengamatan 
1. Amatilah gambar bentuk permukaan bumi yang ada buku Paket Sains 1 hal 62 dan 63 ! 
2. Amatilah bentuk bumi pada globe! 
 
 

  
Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
 
 
 
 

_________________ 
               NIP. 

 
Guru Kelas 

 
 
 
 
   _______________________ 
   NIP. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah :  
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/Semester : III/2 
Pertemuan Ke : 1, 2 
Alokasi Waktu : 6 jam pelajaran (2 kali pertemuan) 
Standar Kompetensi : 6.   Memahami kemampuan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 
melestarikan alam. 

Kompetensi Dasar : 6.2.  Menjelaskan hubungan antara keadaan awan dan cuaca. 
Indikator : -    Mengidentifikasi kondisi cuaca. 
       Misalnya : berawah, cerah, panas, dingin, hujan.  

- Meramalkan keadaan cuaca yang akan terjadi berdasarkan keadaan langit. 
Misalnya: awan  tebal mungkin akan terjadi hujan. 

 
I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa mampu mengamati keadaan cuaca di luar ruangan serta pengaruhnya bagi manusia. 
 

II. MATERI PEMBELAJARAN 
Cuaca dan pengaruhnya bagi manusia. 
 

III. METODE PEMBELAJARAN 
- Tanya jawab (lisan) 
- Diskusi  



- Pengamatan 
 

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN. 
1. Pertemuan I 

A.   Kegiatan awal 
Tanya jawab pelajaran yang lalu tentang permukaan bumi. 

B.   Kegiatan Inti 
1. Guru menjelaskan keadaan cuaca yang akan terjadi di sekitar anak. 
2. Siswa menyelesaikan tugas tentang apa yang akan terjadi bila awan tebal. 

C.  Kegiatan Akhir 
1. Siswa merangkum semua materi yang telah dijelaskan oleh guru. 
2. Siswa menulis tugas PR. 
 



V.  ALAT DAN SUMBER BAHAN 
1. Alat 

- Gambar Cuaca 
- Lingkungan sekitar 
- Gambar cuaca pada buku Sains 1 hal 70. 

2. Sumber Bahan 
- Buku pelajaran IPA Kelas 3 

 
VI. PENILAIAN 

A. Tertulis 
1. Sebutkan dua perbedaan cuaca berawan dan cerah! 
2. Sebutkan dua perbedaan cuaca panas dan dingin! 
3. Bagaimanakah tanda-tanda langit jika akan hujan? 
4. Bagaimanakah tanda-tanda langit jika akan turun hujan? 
5. Disebut apakah ilmu yang mempelajari cuaca? 

B. Pengamatan 
1. Amatilah kondisi cuaca di luar ruangan/di langit saat ini! 
2. Amatilah keadaan cuaca di luar ruangan dengan seksama! 
 
 
 
 

  
Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
 
 
 
 

_________________ 
               NIP. 

 
Guru Kelas III 

 
 
 
 
   _______________________ 
   NIP. 

 
  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/Semester : III/2 
Pertemuan Ke : 1, 2 
Alokasi Waktu : 6 jam pelajaran (2 kali pertemuan) 
Standar Kompetensi : 6.   Memahami kemampuan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 
melestarikan alam. 

Kompetensi Dasar : 6.3.  Mendeskripsikan pengaruh cuaca bagi kegiatan manusia. 
Indikator : -  Mengidentifikasi kegiatan manusia yang sesuai  dengan keadaan cuaca  

tertentu 
  -  Mendeskripsikan hubungan antara pakaian yang dikenakan dengan keadaan 

cuaca. 
 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Siswa mampu mendiskusikan kegiatan manusia yang sesuai dengan keadaan cuaca tertentu. 

 
II. MATERI PEMBELAJARAN 

Cuaca dan pengaruhnya bagi manusia. 
 

III. METODE PEMBELAJARAN 
- Tanya jawab (lisan) 
- Diskusi  
- Pengamatan 

 
IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN. 

1. Pertemuan I 
A.   Kegiatan awal 

Tanya jawab tentang kegiatan manusia di sekitar anak. 
B.   Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan  tentang kegiatan manusia yang sesuai dengan keadaan cuaca. 
2. Siswa menyelesaikan tugas membuat daftar kegiatan manusia yang sesuai dengan 

keadaan cuaca. 
C.  Kegiatan Akhir 

1. Siswa merangkum semua materi yang telah dijelaskan oleh guru. 
2. Siswa menulis tugas PR. 



2. Pertemuan II 
A. Kegiatan awal 

Tanya jawab tentang hubungan pakaian yang dikenakan dengan keadaan cuaca. 
B. Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan tentang hubungan antara pakaian yang dikenakan dengan 
keadaan cuaca. 

2. Siswa menyelesaikan tugas membuat daftar kegiatan manusia yang sesuai dengan 
keadaan cuaca. 

C. Kegiatan Akhir 
1. Siswa merangkum semua materi yang telah dijelaskan oleh guru. 
2. Siswa menulis tugas PR.   
 

V. ALAT DAN SUMBER BAHAN 
1. Alat  

- Gambar macam-macam kegiatan manusia yang sesuai dengan pengaruh cuaca (pada 
buku Sains 1 hal 71-72). 

- Gambar pakaian pada cuaca panas dan dingin (pada buku Sains 1 hal 71) 
2. Sumber Bahan 

- Buku Pelajaran IPA kelas 3 
 

VI. PENILAIAN 
A. Tertulis 

1. Pekerjaan apakah yang sering menggunakan jasa prakiraan cuaca dari Badan 
Meteorologi? 

2. Bagaimana terjadinya angin itu? 
3. Apakah yang dimaksud dengan angin? 
4. Para nelayan berangkat  berlayar ditiup oleh angin apa? 
5. Pada cuaca panas pakaian apakah yang sebaiknya dipakai? Apa alasannya? 

B. Pengamatan 
1. Amatilah orang-orang disekitarmu pada waktu cuaca panas! 
2. Amatilah orang-orang disekitarmu pada waktu cuaca dingin! 
 
 

  
Mengetahui, 

Kepala Sekolah 
 
 
 
 

_________________ 
               NIP. 

 
Guru Kelas III 

 
 
 
 
   _______________________ 
   NIP. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/Semester : III/2 
Pertemuan Ke : 1, 2 
Alokasi Waktu : 6 jam pelajaran (2 kali pertemuan) 
Standar Kompetensi : 6.   Memahami kemampuan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi 

manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan 
melestarikan alam. 

Kompetensi Dasar : 6.4.  Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan 
alam di lingkungan sekitar. 



Indikator : -  Mengumpulkan gambar-gambar lingkungan yang baik    dan lingkungan 
yang rusak. 

- Memberi contoh  perilaku yang menunjukkan kepedulian terhadap 
lingkungan dan yang merusak lingkungan. 

- Menjelaskan dampak perilaku manusia terhadap lingkungan. 
 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Siswa mampu mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam di 
lingkungan sekitar. 

 
II. MATERI PEMBELAJARAN 

Cara  manusia.dalam memelihara dan melestarikan alam. 
 

III. METODE PEMBELAJARAN 
- Lisan 
- Diskusi  

 
IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN. 

1. Pertemuan I 
A.   Kegiatan awal 

Tanya jawab tentang perilaku anak yang menunjukkan kepedulian  terhadap 
lingkungan. 

B.   Kegiatan Inti 
1. Guru menjelaskan  tentang kegiatan manusia yang sesuai dengan keadaan cuaca. 
2. Siswa menyelesaikan tugas membuat daftar contoh perilaku yang menunjukkan 

dampak terhadap lingkungan. 
C. Kegiatan Akhir 

Penugasan membuat daftar akibat kerusakan alam. 
 



2. Pertemuan II 
A. Kegiatan awal 

Tanya jawab tentang dampak perilaku manusia terhadap lingkungan. 
B. Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan tentang contoh perilaku yang menunjukkan dampak terhadap 
lingkungan. 

2. Siswa menyelesaikan tugas membuat daftar contoh perilaku yang menunjukkan 
dampak terhadap lingkungan. 

C. Kegiatan Akhir 
1. Siswa merangkum semua materi yang telah dijelaskan oleh guru. 
2. Siswa menulis tugas PR. 

 
 

V. ALAT DAN SUMBER BAHAN 
1. Alat  

- Gambar-gambar lingkungan yang baik dan lingkungan yang rusak. 
- Gambar kebersihan lingkungan (pada gambar 14.3 pada buku Sains 1 hal 75). 
- Lingkungan sekitar. 

2. Sumber Bahan 
- Buku Pelajaran IPA Kelas 3 
 



VI. PENILAIAN 
A. Tertulis 

1. Berilah dua contoh perilaku yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan! 
2. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam itu? 
3. Mengapa membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan? 
4. Berilah dua contoh akibat buruk dari kemajuan teknologi terhadap lingkungan? 
5. Bagaimanakah akibatnya bila hutan ditebang terus menerus? 
6. Sebutkan penerapan teknologi dalam memanfaatkan  sumber  daya air! 
7. Apakah peranan teknologi sehingga hasil buah-buahan dapat digunakan dalam waktu 

lama? 
B. Pengamatan 

Amatilah lingkungan yang ada di sekitarmu! 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 
 
 
 
      NIP. ___________________  

 
Guru Kelas III 

 
 
 
 
   _______________________ 
   NIP. 

 
 
 
 



    RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam  
Kelas  : IV / 2 
Standar Kompetensi : Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 
Kompetensi Dasar : Menjelaskan pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan (erosi, 

abrasi, banjir dan longsor).  
Indikator  : - Menjelaskan pengertian erosi dan abrasi  
  - Menjelaskan pengertian banjir dan longsor 
  - Menjelaskan pengaruh erosi dan abrasi terhadap daratan  
  - Menjelaskan pengaruh banjir dan  longsor terhadap daratan  
Alokasi Waktu  : 8 jam pelajaran (4 x pertemuan)  
 
I. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah pembelajaran selesai diharapkan siswa dapat: 
- Menjelaskan pengertian erosi, abrasi, banjir dan longsor.  
- Menjelaskan pengaruh terjadinya erosi, abrasi, banjir dan longsor.  
- Menyebutkan akibat dari erosi dan abrasi.  
- Menyebutkan akibat dari banjir dan longsor.  

 
II. MATERI PEMBELAJARAN 

Pengaruh perubahan lingkungan fisik . 
 
III. METODE PEMBELAJARAN 

a. Metode : Tanya jawab, demonstrasi, tugas  
 

IV. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  
Pertemua Pertama: 
a. Kegiatan awal: 

Mengajukan berbagai pertanyaan untuk membuka memori siswa, misalnya:  
- Pernahkah kalian pergi ke pantai? 
- Apa saja yang kamu lihat di sana?  

b. Kegiatan inti: 
- Guru menjelaskan gambar yang sesuai dengan  materi. 
- Siswa melakukan percobaan dan guru membimbingnya. 
- Siswa bersama guru menyimpulkan hasil.  
- Siswa mencatat kesimpulan.  

c. Kegiatan akhir: 
- Guru mempertegas hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan.  
- Guru memberikan ijin kompetensi  
 
 

V. ALAT / BAHAN / SUMBER 
- Gambar 
- Nampan 
- Tanah  
- Buku Sains 2  
- Buku Sains 4  
 

VI. PENILAIAN  
- Teknik penilaian: Lisan, tertulis  
- Bentuk penilaian: pilihan ganda, uraian  
- Contoh instrumen:  

1. Pengkisian tanah akibat gelombang air laut disebut? 



a. Erosi 
b. Korasi  
c. Abrasi  
d. Deflasi  

2. Apakah erosi itu? 
 

Pertemuan Kedua 
a. Kegiatan awal  

Mengajukan beberapa pertanyaan untuk membuka memori siswa, misalnya: 
- Pada musim apakah sering terjadi hujan?  
- Hujan yang terus menerus mengakibatkan …. 

b. Kegiatan inti 
- Guru menjelaskan pengaruh terjadinya erosi, abrasi, banjir dan longsor.  
- Siswa memperhatikan penjelasan guru.  
- Siswa melaksanakan diskusi kelompok. 
- Siswa melaporkan hasil diskusi.  
- Guru dan siswa membahas hasil diskusi.  

c. Kegiatan akhir  
- Guru mempertegas hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan  
- Guru memberikan uji kompetensi.  

 
VII. ALAT / BAHAN / SUMBER BELAJAR  

- Lingkungan  
- Gambar 
- Buku sains 2  
- Buku sains 4  

VIII. PENILAIAN  
- Teknik penilaian  : tes tertulis  
- Bentuk penilaian : Isian, uraian  
- Contoh instrumen : -  
- Apa pengaruh banjir terhadap daratan?  
 
Pertemuan Ketiga: 
a. Kegiatan awal  

Mengajukan beberapa pertanyaan untuk membuka memori siswa, misalnya: 
- Siapa pernah melihat tanah longsor?  
- Bagaimana perusaanmu?  

b. Kegiatan inti 
- Penjelasan guru tentang akibat erosi dan obrasi.  
- Guru menyiapkan alat-alat untuk mendemonstrasikan akibat erosi dan abrasi.  
- Guru dan siswa memperagakan.  
- Siswa membuat laporan.  

c. Kegiatan akhir  
- Guru mempertegas hasil pembelajaran  
- Guru memberikan uji kompetensi.  

 
IX. ALAT / BAHAN / SUMBER  

- Lingkungan  
- Tanah gembur, air, nampan  
- Buku sains 2  
- Buku sains 4  

 
X. PENILAIAN  

- Teknik Penilaian  : Tertulis  



- Teknik Penilaian  : Isian  
- Contoh Instrumen :  

- Aborsi dapat merusak ekosistem … 
 
Pertemuan Keempat  
a. Kegiatan awal  

Mengajukan beberapa pertanyaan untuk membuka memori siswa, misalnya: 
- Bilakah tanah longsor dibiarkan saja?  
- Mengapa tanah longsor bisa terjadi? 

b. Kegiatan inti 
- Guru menjelaskan akibat dari banjir dan longsor.  
- Guru mengadakan tanya jawab tentang banjir dan longsor yang dilihat di layar TV 

maupun kejadian yang sebenarnya. 
- Guru membahas dan siswa memahaminya.  

c. Kegiatan akhir  
- Guru memberi penguatan materi pembelajaran. 
- Guru memberikan uji kompetensi.  

 
XI. ALAT / BAHAN / SUMBER  

- Lingkungan  
- Gambar 
- Buku sains 2  
- Buku sains 4  

 
XII. PENILAIAN  

- Teknik Penilaian  : Lisan  
- Teknik Penilaian  : - 
- Contoh Instrumen :  

- Akibat banjir adalah … 
- Akibat longsor adalah … 

 
 
 

Mengetahui  
Kepala Sekolah  

 
 
 

_____________ 
NIP  

 
Guru Kelas IV  

 
 
 

______________ 
NIP 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam  
Kelas  : IV / 2 
Standar Kompetensi : Memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan 
Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan cara pencegahan kerusakan lingkungan (erosi, abrasi, 

banjir dan longsor).  
Indikator  : - Menjelaskan cara pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan 

oleh erosi 
  - Menjelaskan cara pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan 

oleh abrasi.  
  - Menjelaskan cara pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan 

oleh banjir.  
  - Menjelaskan pengaruh banjir dan  longsor terhadap daratan  
Alokasi Waktu  : 8 jam pelajaran (4 x pertemuan)  
 
I. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah pembelajaran selesai diharapkan siswa dapat: 
- Menjelaskan cara mencegah erosi  
- Menjelaskan cara mencegah abrasi 
- Menjelaskan cara mencegah banjir  
- Menjelaskan cara mencegah longsor  

 
II. MATERI PEMBELAJARAN 

Pencegahan kerusakan lingkungan  
 
III. METODE PEMBELAJARAN 

a. Metode : Tanya jawab, demonstrasi, tugas  
 

IV. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  
Pertemua Pertama: 
a. Kegiatan awal: 

Tanya jawab  
- Apa akibat yang ditimbulkan bila terjadi banjir? 

b. Kegiatan inti: 
- Guru memberi penjelasan cara-cara mencegah erosi.  
- Guru menyiapkan peraga untuk membuktikan cara mencegah erosi. 
- Siswa membimbing guru melaksanakan demonstrasi.  
- Siswa membuat laporan.  

c. Kegiatan akhir: 
- Guru memberi penguatan.  
- Guru memberikan uji kompetensi  
 
 

V. ALAT / BAHAN / SUMBER 
- Tanah, rumput, air, nampan, payung  
- Gambar  
- Buku Sains 2  
- Buku Sains 4  
 

VI. PENILAIAN  
- Teknik penilaian: Lisan  
- Bentuk penilaian: Uraian, Isian  
- Contoh instrumen:  



1. Bagaimana cara mencegah terjadinya erosi 
2. Erosi mudah terjadi di tanah gundul dan …. 

 
Pertemuan Kedua 
a. Kegiatan awal  

Tanya jawab:  
- Apabila erosi terjadi di tanah pertanian yang subur, apa akibatnya?  

b. Kegiatan inti 
- Penjelasan guru tentang cara-cara mencegah abrasi.  
- Siswa dan guru mengadakan tanya jawab tentang pengalaman siswa yang pernah ke 

alut.  
- Guru dan siswa merangkum. 
- Siswa mencatat rangkuman.  

c. Kegiatan akhir  
- Guru memberi penguatan.  
- Guru melaksanakan uji kompetensi.  

 
VII. ALAT / BAHAN / SUMBER BELAJAR  

- Lingkungan  
- Gambar 
- Buku sains 2  
- Buku sains 4  

 
VIII. PENILAIAN  

- Teknik penilaian  : tes tertulis  
- Bentuk penilaian : Isian  
- Contoh instrumen : -  

- Abrasi dapat dicegah dengan cara …  
- Pemecah ombak di laut berbentuk seperti … 
 

Pertemuan Ketiga: 
a. Kegiatan awal  

Tanya jawab:  
- Pohon bakau ditanam di …. 
 
 

b. Kegiatan inti 
- Penjelasan guru tentang cara mencegah banjir  
- Guru mengadakan tanya jawab  
- Guru dan siswa merangkum.  
- Siswa membuat rangkuman. 

c. Kegiatan akhir  
- Guru memberikan penguatan. 
- Guru memberikan uji kompetensi.  

 
IX. ALAT / BAHAN / SUMBER  

- Lingkungan  
- Tanah gembur, air, nampan  
- Buku sains 2  
- Buku sains 4  
 

X. PENILAIAN  
- Teknik Penilaian  : Tertulis  



- Teknik Penilaian  : Isian  
- Contoh Instrumen :  

- Apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah banjir? 
 
Pertemuan Keempat  
a. Kegiatan awal  

Tanya jawab  
- Tidak membuang sampah sembarangan adalah salah satu contoh untuk mencegah 

terjadinya …. 
b. Kegiatan inti 

- Penjelasan guru tentang cara-cara mencegah longsor.  
- Dengan menggunakan lingkungan, guru mengadakan tanya jawab. 
- Siswa dibimbing guru mernagkum. 
- Siswa mencatat rangkuman.  

c. Kegiatan akhir  
- Guru memberi penguatan  
- Guru memberikan uji kompetensi.  

 
XI. ALAT / BAHAN / SUMBER  

- Lingkungan  
- Buku sains 2  
- Buku sains 4  

 
 
XII. PENILAIAN  

- Teknik Penilaian  : Lisan  
- Teknik Penilaian  : - 
- Contoh Instrumen :  

- Akibat banjir adalah … 
- Akibat longsor adalah … 

 
 
 

Mengetahui  
Kepala Sekolah  

 
 
 

_____________ 
NIP  

 
Guru Kelas IV  

 
 
 

______________ 
NIP 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam  
Kelas  : IV / 2 
Standar Kompetensi : 7. Memahami bahwa gaya dapat mengubah gerak dan bentuk suatu benda  
Kompetensi Dasar : 7.1 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) 

dapat mengubah bentuk suatu benda. 
Indikator  : 7.1.1 Membuat daftar berbagai gerak benda. 

7.1.2 Mendemonstrasikan cara menggerakkan benda. 
7.1.3 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi gerak benda.  
7.1.4 Memberikan contoh gaya mengubah bentuk gerak benda.  

Alokasi Waktu  : 8 jam pelajaran (4 x pertemuan)  
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Menjelaskan pengaruh gaya dalam mengubah gerak benda. 
2. Membuktikan bahwa gaya dapat mengubah benda. 
3. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi gerak benda.  

 
B. MATERI PEMBELAJARAN 

Pengaruh gaya terhadap gerak benda  
 
C. METODE PEMBELAJARAN 

a. Metode : Tanya jawab, eksperimen / percobaan  
 

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  
1. Pertemua Pertama: 

a. Kegiatan awal: 
- Mengungkap / motivasi: mengapa ayunan dapat bergerak maju mundur ketika di 

dorong?  
b. Kegiatan inti: 

1) Guru menjelaskan pengertian gaya. 
2) Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. 
3) Setiap kelompok mendemonstrasikan menendang bola ke arah temannya dalam satu 

kelompok.  
4) Anak mengamati cara menendang bola.  
5) Guru membimbing anak untuk membuat kesimpulan dari hasil percobaan.  

c. Kegiatan akhir: 
1) Guru memberi tugas anak dari hasil mendemonstrasikan cara melempar bola.  
2) Guru membimbing anak untuk membuat rangkuman.  

2. Pertemuan Kedua  
a. Kegiatan awal: 

1) Motivasi: Bagaimana pengaruh gaya terhadap gerak benda? 
2) Pengetahuan tentang: Apakah gaya itu? 

b. Kegiatan inti: 
1) Guru mengulang materi tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda yang dipelajari 

pada pertemuan sebelumnya. 
2) Guru memberi tugas peserta didik untuk membuat berbagai gerak benda dan gaya yang 

mempengaruhinya.  
3) Guru membimbing perseta didik membuat kesimpulan.  

c. Kegiatan akhir:  
1) Guru memberi tugas kepada peserta didik contoh macam-macam gaya.  
2) Memberikan uji kompetensi.  

 



E. ALAT / BAHAN / SUMBER 
a. Alat   : Bola, kelereng  

 b.  Sumber  : Buku IPA  
 

F. PENILAIAN  
a. Teknik  : Praktek dan tertulis  
b. Prosedur  : Post test  
c. Bentuk  : Demonstrasi, tugas, uraian  
d. Instrumen  : Melakukan percobaan  
 
1. Contoh Instrumen: 

a. Uraian  
Ketika bermain ketapel, batu dapat terlempar dari karet ketapel. Gaya apakah yang 
diberikan pada alat tersebut?  

b. Demonstrasikan bagaimana cara menendang bola ke arah temanmu, dan mintalah temanmu 
untuk menghentikan bola itu.  

 
 

 
 

Kumai,…………………200 
 Mengetahui,                        

 Kepala,  Guru Kelas  
 
 
 
 
 Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI  Marwiah, A. Ma 
 NIP. 150288472  NIP. 150356832 
 

 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam  
Kelas  : IV / 2 
Standar Kompetensi : 7. Memahami bahwa gaya dapat mengubah gerak dan bentuk suatu benda  
Kompetensi Dasar : 7.2 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya (dorongan dan tarikan) 

dapat mengubah bentuk suatu benda. 
Indikator  : 7.2.1 Mengidentifikasi fakta yang mempengaruhi gerakan benda. 

7.2.2 memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari cara gaya  mengubah 
bentuk atau gerak benda.  

Alokasi Waktu  : 4 jam pelajaran (2 x pertemuan)  
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Menjelaskan hal-hal yang dapat mempengaruhi bentuk benda. 
2. Mendemonstrasikan perubahan bentuk benda.  
3. Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari (contoh) bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda.  

 
B. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Gaya dapat mengubah bentuk benda.  
2. Contoh-contoh bahwa benda yang dihasilkan dari perlakuan gaya.  

 
C. METODE PEMBELAJARAN 

a. Metode : Tanya jawab, eksperimen / percobaan  
 

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  
1. Pertemua Pertama: 

a. Kegiatan awal (5 menit)  
Motivasi:  
- Apa yang disebut dengan gaya? 
- Apa hubungan antara besar gaya dan gerak benda?  

b. Kegiatan inti: 
1) Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok.  
2) Setiap kelompok mendemonstrasikan menjatuhkan plastisin berbentuk bulat.  
3) Anak dapat mengamati hal-hal yang terjadi.  
4) Guru membimbing anak untuk membuat kesimpulan dari hasil percobaan.  

c. Kegiatan akhir: 
1) Guru memberi saran dan kesimpulan terhadap hasil demonstrasi kepada anak didik. 
2) Membimbing pada anak untuk membuat rangkuman hasil dari pengamatan.  

2. Pertemuan Kedua  
a. Kegiatan awal: 

1) Motivasi: Berikan contoh pengaruh gaya terhadap perubahan bentuk benda. 
b. Kegiatan inti: 

1) Guru membagi kelompok peserta didik.  
2) Guru memberi tugas setiap kelompok untuk mendiskusikan hubungan antara gaya dan 

perubahan bentuk benda. 
3) Peserta didik mencatat nama benda yang mendapatkan gaya, sehingga mengalami 

perubahan bentuk. 
c. Kegiatan akhir:  

1) Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok.  
 

E. ALAT / BAHAN / SUMBER 
a. Alat   : Plastisin, kelereng, bola 
b. Sumber  : Buku IPA  

   



 
F. PENILAIAN  

a. Teknik  : Praktek dan tertulis  
b. Prosedur  : Post test  
c. Bentuk  : Perbuatan dan tertulis  
d. Instrumen  : Melakukan percobaan pada kelereng yang jatuh ke tempat 

  yang licin.  
 
1. Contoh Instrumen: 

a. Uji pisik kerja prosedur  
Sediakan plastisin dan bentuklah sehingga menjadi bulat, kemudian jatuhkan ke lantai. 
Bagaimana bentuk plastisin? 

b. Sediakan kelereng, jatuhkan pada tempat yang licin, dan yang tidak licin / tanah.  
 

 
 

Mengetahui  
Kepala Sekolah  

 
 
 

_____________ 
NIP  

 
Guru Kelas IV  

 
 
 

______________ 
NIP 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam  
Kelas  : IV / 2 
Standar Kompetensi : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari.  
Kompetensi Dasar : 8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di 

lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya.  
Indikator  : 8.1.1 Menyebutkan contoh sumber energi panas dan kegunaannya.  

8.1.2 Mendemonstrasikan adanya perpindahan panas.  
8.1.3 Menyebutkan sumber-sumber bunyi yang ada di sekitar. 
8.1.4 Mendemonstrasikan perambatan bunyi pada benda padat, cair dan 

gas  
Alokasi Waktu  : 4 jam pelajaran (2 x pertemuan)  
 
I. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Menyebutkan macam-macam sumber panas dan kegunaannya.  
2. Melakukan percobaan tentang perambatan panas melalui benda padat, cair, dan gas. 
3. Melakukan percobaan tentang perambatan bunyi melalui benda padat, cair dan gas. 
4. Menyebutkan sumber-sumber bunyi dan kegunaannya.  

 
II. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Energi panas  
2. Energi bunyi serta sifat-sifatnya 

 
III. METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran: 
a. Perintah  
b. Kelompok  

2. Metode  
a. Demonstrasi  
b. Eksperimen  
c. Tanya jawab  

 
IV. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  

1. Pertemua Pertama: 
a. Kegiatan awal: 

1. Menyiapkan alat-alat yang akan di demonstrasikan. 
2. Pembagian kelompok. 
3. Apersepsi:  

1. Memanfaatkan energi apa jika kamu mengeringkan pakaian?  
2. Sebutkan contoh sumber energi panas dan bunyi! 

b. Kegiatan inti: 
1. Siswa mengambil alat percobaan perambatan panas.  
2. Siswa mengerjakan secara kelompok sesuai perintah guru.  
3. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan dari hasil percobaan.  

c. Kegiatan akhir: 
1. Guru memberi pemantapan atas hasil kerja siswa.  
2. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan dari percobaan.  
 

2. Pertemuan Kedua  
a. Kegiatan awal: 

1. Menyiapkan alat yang akan didemonstrasikan  
2. Pembagian kelompok  



3. Tanya jawab:  
1. Berasal dari manakah suara nyamuk yang sedang terbang?  
2. Apakah yang disebut sumber energi bunyi?  

b. Kegiatan inti: 
1. Siswa mengambil alat percobaan perambatan bunyi. 
2. Siswa diminta membuktikan perambatan bunyi pada  benda cair dengan 

memukulkan batu dalam air dan mendengarkan bunyinya.  
3. Guru memberi tugas pada setiap kelompok.  
4. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan dari hasil percobaan.  

c. Kegiatan akhir:  
1. Siswa membuat kesimpulan dari hasil kerja kelompok.  
2. Guru memberikan uji kompetensi. 
 

V. SUMBER BELAJAR  
1. Buku Sains 2 
2. Buku Sains 4 
Pet I: Dua buah batu dan dua buah penggaris  
Pet II: batu, ember, air.  

 
VI. PENILAIAN  

1. Teknik Penilaian: 
a. Tes unjuk kerja  
b. Tes tertulis  

2. Bentuk Instrumen: 
a. Uji petik kerja prosedur  
b. Uraian  
 

3. Contoh Instrumen: 
a. Uji petik kerja prosedur:  

1. Gesek-gesekkan kedua tanganmu selama lima menit. Apa yang kamu rasakan?  
2. Gesekkan dua buah penggaris selama lima menit. Sentuhlah permukaan penggaris 

yang digesekkan tadi. Amati apa yang kamu rasakan?  
b. Uraian  

1. Berilah beberapa contoh sumber energi panas di ruang kelasmu! 
2. Berilah beberapa contoh sumber bunyi yang ada di ruang kelasmu! 

 
 
 

Mengetahui  
Kepala Sekolah  

 
 
 

_____________ 
NIP  

 
Guru Kelas IV  

 
 
 

______________ 
NIP 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam  
Kelas  : IV / 2 
Standar Kompetensi : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari.  
Kompetensi Dasar : 8.2 Menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya.  
Indikator  : 8.2.1 Menginventarisir informasi berbagai alternatif 

8.2.2 Membuat daftar contoh alat yang menggunakan sumber energi 
alternatif 

Alokasi Waktu  : 4 jam pelajaran (2 x pertemuan)  
 
I. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Mencari informasi tentang berbagai macam energi alternatif.  
2. Menyebutkan berbagai macam energi alternatif.  
3. Menjelaskan cara menggunakan macam energi alternatif  

 
II. MATERI PEMBELAJARAN 

Energi alternatif dan penggunaannya.  
 

III. METODE PEMBELAJARAN 
1. Model Pembelajaran: 

a. Perintah langsung  
b. Kelompok  

2. Metode  
a. Demonstrasi  
b. Tugas  
c. Tanya jawab  

 
IV. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  

1. Pertemua Pertama: 
a. Kegiatan awal: 

1. Pembagian kelompok. 
2. Apersepsi:  

b. Kegiatan inti: 
1. Guru mengadakan tanya jawab  
2. Guru memberikan tugas untuk memberi cerita tentang sumber energi alternatif.  
3. Siswa membuat kliping tentang energi alternatif.  

c. Kegiatan akhir: 
1. Guru memberi pemantapan atas hasil kerja siswa.  
3. Guru membimbing siswa untuk membuat kliping  
 
 
 

2. Pertemuan Kedua  
1. Ulangan harian / uji kompetensi: kebijaksanaan guru. 
2. Membahas dan menjelaskan soal-soal yang masih kurang, dipahami siswa.  

 
V. SUMBER BELAJAR  

1. Buku Sains 2 
2. Buku sains kelas IV  
3. Buku Kliping  
4. Gambar-gambar yang memanfaatkan energi alternatif  

 



VI. PENILAIAN  
1. Teknik Penilaian: 

a. Tes lisan  
b. Unjuk kerja 

2. Bentuk Instrumen: 
a. Tanya jawab  
b. Hasil karya  

Contoh Instrumen: 
a. Tanya jawab  

1. Dari alat-alat ini, manakah yang dapat menjadi sumber energi panas? Jelaskan 
pilihanmu! 
- setrika, kompor, termos, bohlam 100 watt, radio  

2. Apa keuntungan penggunaan energi alternatif? 
b. Hasil karya: 

1. Buatlah kliping tentang energi alternatif dan penggunaannya! 
 

 
 

Mengetahui  
Kepala Sekolah  

 
 
 

_____________ 
NIP  

 
Guru Kelas IV  

 
 
 

______________ 
NIP 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam  
Kelas  : IV / 2 
Standar Kompetensi : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari.  
Kompetensi Dasar : 8.3 Membuat suatu karya / model untuk menunjukkan perubahan energi 

gerak akibat pengaruh udara, misalnya: Roket dari kertas, baling-
baling, pesawat kertas dan parasut.  

Indikator  : 8.3.1 Merancang karya / model yang akan dibuat (roket, baling-baling, 
pesawat kertas, parasut) 

8.3.2 Menentukan bahan atau alat yang akan digunakan.  
8.3.3 Membuat suatu karya atau model rancangan.  
8.3.4 Menguji karya atau model yang dibuat dan menyempurnakannya. 

Alokasi Waktu  :   
 
I. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Siswa mampu:  
1. Merancang pembuatan roket, baling-baling, pesawat kertas dan parasut.  
2. Memilih alat dan bahan yang dibutuhkan.  
3. Membuat karya / model sesuai dengan rancangan.  
4. Mendemonstrasikan hasil karya. 
 

II. MATERI PEMBELAJARAN 
Model roket, baling-baling, pesawat kertas, dan parasut. 
 

III. METODE PEMBELAJARAN 
1. Model Pembelajaran: 

a. Perintah  
b. Kelompok  

2. Metode  
a. Demonstrasi  
b. Eksperimen  
c. Tanya jawab  

 
IV. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  

1. Pertemuan Pertama: 
a. Kegiatan awal: 

1. Apersepsi  
- Pernahkah kamu melihat parasut, bagaimana jika kain parasut tidak bisa 

mengembang?  
- Alat apa saja yang menggunakan konsep perubahan energi gerak?  

2. Menyiapkan alat-alat.  
3. Pembagian kelompok.  

b. Kegiatan inti: 
1. Guru mengadakan tanya jawab tentang alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk 

membuat roket, baling-baling, pesawat kertas, parasut.  
2. Memberi tugas pada masing-masing kelompok.  
3. Guru membimbing siswa dalam membuat rancangan model. 

c. Kegiatan Akhir  
1. Guru memberi pemantapan atas hasil kerja siswa. 
 

V. SUMBER BELAJAR  
Pet I: 



1. Buku Sains 2 
2. Buku Sains kelas IV  
Pet II:  
1. Buku sains kelas IV  
2. Plastik tipis, tali rafia, tiga potong kayu yang sama beratnya, gunting 
 

VI. PENILAIAN  
1. Teknik Penilaian: 

a. Contoh instrumen 
b. Unjuk kerja  

2. Bentuk Penilaian: 
a. Tes perbuatan  
b. Uraian 

Contoh Instrumen: 
a. Unjuk Kerja: 

1. Buatlah rancangan karya / model parasut, baling-baling, pesawat kertas, parasut.  
2. Tentukan bahan dan alatnya.  

b. Uraian:  
1. Apa yang terjadi saat parasut di lempat ke atas? 
2. Saat tiga parasut dilempar secara bersamaan parasut mana yang lebih cepat sampai ke 

tanah?  
 

Mengetahui  
Kepala Sekolah  

 
 

_____________ 
NIP  

 
Guru Kelas IV  

 
 

______________ 
NIP 

 
Contoh Soal / Lembar Kerja  
a. Isian  

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan benar! 
1. Energi alternatif yang berasal dari luar bumi adalah … 
2. Untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik digunakan alat yang disebut … 
3. Bensin dan solar merugikan lingkungan karena … 
4. Bagian atas panel surya dilapisi dengan … 
5. Mobil menggunakan bahan bakar … 
 

b. Uraian Terbatas: 
Jawablah dengan singkat dan benar  
1. Bagaimana caranya angin digunakan sebagai energi alternatif?  
2. Energi panas bumi dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Bagaimana caranya?  
3. Apa saja yang dapat kita manfaatkan dari energi alternatif?  
4. Apa kerugian penggunaan bahan bakar fosil? 
5. Apa keuntungan penggunaan energi alternatif? 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam  
Kelas  : IV / 2 
Standar Kompetensi : 8. Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari.  
Kompetensi Dasar : 8.4 Menjelaskan perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat 

musik.  
Indikator  : 8.4.1 Menentukan alat dan bahan untuk membuat terompet sederhana. 

8.4.2 Membedakan bunyi alat-alat musik. 
8.4.3 Memainkan alat-alat musik. 

Alokasi Waktu  :  4 jam pelajaran (2 x pertemuan)  
 
I. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Siswa dapat:  
1. Membuat alat tiup sederhana, misalnya: kertas, jerami  
2. Membedakan berbagai alat musik, misalnya: tiup, petik, puku, tekan / suling, gitar, rebana, 

pianika.  
3. Menggolongkan cara membunyikan berbagai alat musik. 
4. Mendemonstrasikan cara memainkan berbagai alat musik. 
 

II. MATERI PEMBELAJARAN 
Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi.  
 

III. METODE PEMBELAJARAN 
1. Model Pembelajaran: 

a. Perintah Langsung  
b. Kelompok  

2. Metode  
a. Unjuk kerja  
b. Demonstrasi  
c. Eksperimen  
d. Tanya jawab  

 
IV. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  

1. Pertemuan Pertama: 
a. Kegiatan awal: 

1. Guru membunyikan alat musik terompet.  
2. Bagaimana cara membunyikan terompet?  

b. Kegiatan inti  
1. Guru mendemonstrasikan cara menggunakan berbagai macam alat musik. 
2. Siswa mengamati terompet pada saat ditiup. 
3. Guru membimbing hasil pengamatan siswa dalam membuat kesimpulan.  
4. Guru memberi tugas siswa membawa alat-alat musik yang dimiliki. 
5. Guru memberi tugas siswa untuk karya pada pertemuan ke-2. 

c. Kegiatan akhir:  
1. Guru memberi pemantapan atas hasil kerja siswa.  
2. Guru membimbing siswa untuk membuat rangkuman. 
 

2. Pertemuan ke-2 
a. Kegiatan Awal: 

1. Guru memberi tugas siswa untuk membunyikan alat-alat musik yang telah di bawa. 
2. Siswa menyebutkan alat musik yang bergetar.  

b. Kegiatan Inti: 



Siswa membuat alat tiup sederhana dari bahan kertas / terompet.  
c. Kegiatan Akhir: 

1. Guru memberi pemantapan akan kemahiran siswa.  
2. Memberikan uji kompetensi.  

 
V. SUMBER BELAJAR  

1. Buku Sains 2 
2. Buku Sains kelas IV  
3. Karton, sedotan plastik, gunting  
 

VI. PENILAIAN  
1. Teknik Penilaian: 

a. Lisan  
b. Tes unjuk kerja  

2. Bentuk Penilaian: 
a. Praktek  
b. Uji karya  

Contoh Instrumen: 
a. Praktek  

1. Tiup terompet dengan keras. 
2. Petiklah senar gitar dengan kuat. Bagaimana bunyi yang terdengar? 
3. Pukullah drum. Bagaimana yang bergetar? 

b. Uji karya  
Buatlah terompet sederhana bahan dari kertas.  
 
 

Mengetahui  
Kepala Sekolah  

 
 
 

______________ 
NIP  

 
Guru Kelas IV  

 
 
 

______________ 
NIP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam  
Kelas  : IV / 2 
Standar Kompetensi : 9. Memahami adanya perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda 

langit dan mengembangkan kemampuan mengaiskan antara sumber 
daya alam dan cuaca dengan lingkungan teknologi. 

Kompetensi Dasar : 9.1 Mendeskripsikan perubahan kenampakan bumi.  
Indikator  : 9.1.1 Menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi perubahan dataran. 
  9.1.2 Menjelaskan pengaruh akibat pasang surut: air, badai, erosi, 

kebakaran bagi nelayan.  
Alokasi Waktu  :  4 jam pelajaran (2 x pertemuan)  
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Menjelaskan gerakan bumi. 
2. Mendemonstrasikan akibat gerakan bumi.  
 

B. MATERI PEMBELAJARAN 
Perubahan kenampakan bumi.  

 



C. METODE PEMBELAJARAN 
a. Metode : tanya jawab, praktek, demonstrasi  
 

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  
1. Pertemuan Pertama: 

a. Kegiatan awal (5 menit)  
- Bagaimana bentuk bumi kita?  
- Pengetahuan: Apakah bumi senantiasa berupah sepanjang waktu? 

b. Kegiatan Inti: 
1) Guru mendemonstrasikan bentuk bumi dengan globe. 
2) Guru mendemonstrasikan gerakan (rotasi) bumi dan pengaruhnya terhadap terjadinya 

siang dan malam. 
3) Guru membimbing hasil pengamatan peserta didik dalam membuat kesimpulan.  

c. Kegiatan Akhir: 
1) Guru memberi kesimpulan atas kerja peserta anak didik. 
2) Guru membimbing siswa membuat rangkuman materi. 
 

2. Pertemuan Kedua 
a. Kegiatan Awal: 

1) Motivasi: Berapa waktu yang dibutuhkan bumi dalam satu kali putaran?  
2) Pengetahuan apakah pasang dan surut air laut itu?  

b. Kegiatan Inti: 
1) Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. 
2) Guru menyuruh anak melakukan eksperimen tentang pengaruh air pasang pada pantai / 

daratan.  
3) Guru menjelaskan tentang pengaruh gravitasi bulan terhadap terjadinya pasang surut air 

laut di bumi. 
4) Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan hasil eksperimen.  

c. Kegiatan Akhir: 
1) Guru memberi kesimpulan secara rinci. 
2) Guru membimbing siswa membuat rangkuman.  

 
E. ALAT DAN SUMBER BAHAN   

a. Alat   : Globe, lampu senter baterai, gambar  
b. Sumber  :  Bahan IPA Kelas IV  
 

F. PENILAIAN  
a. Teknik  : Praktek, demonstrasi, tertulis  
b. Prosedur  : Past test  
c. Bentuk  : Tugas, uraian, tertulis  
d. Instrumen  : Uji pisik kerja prosedur  
 
Contoh Instrumen: 
a) Tempatkan pasir di salah satu sisi nampan plastik dan sisi lainnya isilah dengan air tambahkan 

air dengan gayung. Amati perubahan pada bagian pasir.  
b) Uraian :  Bagaimana terjadinya pasang naik dan pasang surut air laut? 

Kunci : Pasang naik dan pasnag surut air laut terjadi karena pengaruh gaya tarik bulan dan 
matahari. Gaya tarik bulan menyebabkan air laut mengalami pasang naik di kedua 
sisi bumi. Gaya tarik lebih besar pengaruhnya karena letaknya lebih dekat dengan 
bumi, tempat yang menghadap bulan mengalami pasang naik dan sebaliknya. 

 
 
 

Mengetahui   



Kepala Sekolah  
 
 
 

______________ 
NIP  

Guru Kelas IV  
 
 
 

______________ 
NIP 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam  
Kelas  : IV / 2 
Standar Kompetensi : 9. Memahami adanya perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda 

langit  
Kompetensi Dasar : 9.1 Mendeskripsikan posisi bulan dan kenampakan bumi dari hari ke 

hari.  
Indikator  : 9.2.1 Menggambarkan kedudukan benda di langit, serta mengamati 

penampakan benda-benda waktu dan posisi matahari terbit dan 
tenggelam. 

Alokasi Waktu  :  4 jam pelajaran (2 x pertemuan)  
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Menjelaskan gerakan bulan. 
2. Menjelaskan terjadinya air laut pasang dan air laut surut.  
3. Mendemonstrasikan terjadinya penampakan bulan. 
4. Menjelaskan rotasi bulan dan revolusi bulan terhadap bumi.  
 

B. MATERI PEMBELAJARAN 
Penampakan bulan. 

 
C. METODE / TEKNIK PEMBELAJARAN 

a. Metode : tanya jawab, praktek, demonstrasi  
 

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  
1. Pertemuan Pertama: 

a. Kegiatan awal (5 menit)  
- Motivasi: pernahkah kamu melihat bulan dengan bentuk bulat pada suatu malam?  
- Bagaimana bentuk bulan?  

b. Kegiatan Inti: 
1) Guru menjelaskan penampakan  benda-benda di langit.  
2) Guru menjelaskan pengaruh erosi bagi tumbuhan dan hewan. 
3) Mengamati gerakan / globe pada waktu dan posisi matahari terbit dan tenggelam 

dengan bantuan lampu senter.  
c. Kegiatan Akhir:: 

1) Guru memberi kesimpulan penguatan atas kerja peserta didik. 
2) Guru membimbing siswa membuat rangkuman.  
 

2. Pertemuan Kedua 
a. Kegiatan Awal: 

1) Motivasi: melakukan pengamatan penampakan benda-benda di langit?  
2) Pengetahuan prasyarat: mengapa bentuk bulan selalu berubah-ubah? 

b. Kegiatan Inti: 
1) Guru mengecek tugas pengamatan bentuk bulan. 
2) Peserta didik mengamati hasil pengamatan bentuk-bentuk bulan. 
3) Guru mendemonstrasikan posisi terjadinya bulan mati, baru, purnama dan sabit.  
4) Membimbing menyimpulkan hasil pengamanan.  

c. Kegiatan Akhir: 
1) Guru memberi penguatan hasil pengamatan kepada anak didik.  
2) Guru memberikan uji kompetensi.  

 
E. ALAT DAN SUMBER BAHAN   

a. Alat   : Globe, lampu senter baterai, gambar  



b. Sumber  :  Bahan IPA Kelas IV  
 

F. PENILAIAN  
a. Teknik  : Tugas tanya jawab, demonstrasi  
b. Prosedur  : Past test  
c. Bentuk  : Tugas, uraian  
d. Instrumen  :  
 
Contoh Instrumen: 
Produk: Amati kenampakan bulan dari hari ke hari. Gambarlah bentuk bulan seperti yang kamu 
lihat.  
 

 
 

Mengetahui  
Kepala Sekolah  

 
 
 

______________ 
NIP  

 
Guru Kelas IV  

 
 
 

______________ 
NIP 

 



c. Kegiatan Penutup: 
- Merangkum materi tentang cara mengelola sumber daya alam. 
- Memberi tes lisan dan tertulis. 
- Memberi PR.  

 
VI. PENILAIAN HASIL BELAJAR  

1. - Tes lisan  
- Tes tertulis  

2. Bentuk Instrumen  
- Uraian  

Contoh Instrumen: 
- Apakah sumber daya alam itu?  
- Berilah contoh jenis-jenis sumber daya alam! 
- Bagaimana cara mengelola sumber daya alam? 
 
 

 
Mengetahui  

Kepala Sekolah  
 
 
 

______________ 
NIP  

 
Guru Kelas IV  

 
 
 

______________ 
NIP 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam  
Kelas  : IV / 2 
Standar Kompetensi : 1. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan  
Kompetensi Dasar : Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan teknologi yang 

digunakan 
Indikator  : - Menjelaskan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan apabila 

sumber daya alam digunakan tidak bijaksana. 
  - Menjelaskan keuntungan dan kerugian pengelolaan sumber daya alam 

dengan teknologi yang digunakan  
Alokasi Waktu  :  4 jam pelajaran (2 x pertemuan)  
 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN  

- Siswa mampu menjelaskan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan apabila sumber daya 
alam digunakan tidak bijaksana.  

- Siswa mampu menjelaskan keuntungan dan kerugian pengelolaan sumber daya alam dengan 
teknologi yang digunakan.  

 
B. MATERI PEMBELAJARAN 

Dampak negatif pengelolaan sumber daya alam.  
 

C. METODE / TEKNIK PEMBELAJARAN 
a. Metode : tanya jawab, demonstrasi, tugas, diskusi  
 

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  
1. Pertemuan Pertama: 

a. Kegiatan awal (5 menit)  
- Menyiapkan bahan dan alat-alat yang digunakan. 
- Tanya jawab pelajaran yang lalu.  

b. Kegiatan Inti: 
- Guru membagi kelompok.  
- Diskusi kelompok tentang keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan apabila sumber 

daya alam digunakan tidak bijaksana.  
- Memberi rangkuman.  

c. Kegiatan Akhir:: 
- Guru memberi penguatan atas hasil kerja siswa.  
- Pekerjaan rumah.  

 
2. Pertemuan Kedua 

a. Kegiatan Pendahuluan 
Tanya jawab pelajaran yang lalu  

b.  Kegiatan inti  
- Membagi kelompok  
- Diskusi kelompok tentang keuntungan dan kerugian pengelolaan sumber daya alam 

dengan teknologi yang digunakan. 
- Laporan hasil diskusi, merangkum.  

c. Kegiatan Penutup: 
- Perbaikan dan hasil diskusi kelompok.  
- Pemberian tugas  

 
E. SUMBER BAHAN   

- IPA Erlangga 



- IPA Paket  
- IPA Mediatama  
 

F. PENILAIAN HASIL BELAJAR  
1. Tertulis  
2. Bentuk Instrumen: 

- Uraian terbatas  
 
Contoh Instrumen: 
- Sebutkan keuntungan dan kerugian apabila sumber daya alam digunakan tidak bijaksana! 
- Sebutkan keuntungan dan kerugian pengetahuan sumber daya alam dengan teknologi yang 

digunakan!  
 

 
 

Kumai,…………………200 
 Mengetahui,                        

 Kepala,  Guru Kelas  
 
 
 
 
 Muhammad Saleh Suaidy, S. PdI  Marwiah, A. Ma 
 NIP. 150288472  NIP. 150356832 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Pertemuan Kedua 
a. Kegiatan Pendahuluan 

Tanya jawab: beri contoh kerusakan alam   
b. Kegiatan inti  

- Guru menjelaskan tentang dampak negatif pengambilan bahan alam terhadap 
pelestarian lingkungan. 

- Siswa mendiskusikan tentang dampak negatif pengambilan bahan alam terhadap 
pelestarian lingkungan. 

- Membuat rangkuman  
c. Kegiatan Penutup: 

- Guru memberi penguatan atas hasil kerja siswa. 
- Pemberian tugas (PR) 
 

3. Pertemuan Ketiga  
a. Kegiatan Pendahuluan  

Sebutkan contoh dampak negatif pengambilan bahan alam terhadap lingkungan.  
b. Kegiatan Inti: 

- Guru menjelaskan tentang cara mengatasi dampak negatif pengambilan bahan alam.  
- Siswa mendiskusikan tentang cara mengatasi dampak negatif pengambilan bahan alam. 
- Laporan hasil diskusi. 
- Membuat rangkuman.  

c. Kegiatan Penutup: 
- Perbaikan dari hasil diskusi kelompok 
- Pemberian tugas (PR) 
 

G. SUMBER BAHAN   
- Buku Pelajaran IPA  
 

H. PENILAIAN HASIL BELAJAR  
1. Tertulis, lisan   
2. Bentuk Instrumen: 

- Uraian terbatas  
 
 
Contoh Instrumen: 
- Sebutkan dampak positif tentang pengambilan bahan alam terhadap lingkungan! 
- Sebutkan dampak negatif tentang pengambilan bahan alam terhadap lingkungan! 
- Jelaskan cara mengatasi dampak negatif pengambilan bahan alam! 
 

 
Mengetahui  

Kepala Sekolah  
 
 
 

______________ 
NIP  

 
Guru Kelas IV  

 
 
 

______________ 
NIP 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah   :  
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester  : V / I 
Standar Kompetensi : 1. Mengidentifikasikan fungsi organ tubuh manusia dan hewan. 
Kompetensi Dasar  : 1.1. Mengidentifikasikan fungsi organ pernapasan manusia. 
Indikator   : -   Menyebutkan organ pernapasan pada manusia.  

- Menjelaskan fungsi masing-masing organ pernapasan manusia. 
- Menyebutkan 2 penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan 

manusia. 
- Menyebutkan 2 cara memelihara kesehatan alat pernapasan manusia. 
  

Alokasi waktu  : 6 jam pelajaran ( 3 x pertemuan ) 
 
A. Tujuan Pembelajaran : 

1. Siswa dapat menyebutkan organ-organ pernapasan manusia. 
2. Siswa dapat menggambar organ-organ pernapasan manusia. 
3. Siswa dapat menjelaskan fungsi / kegunaan masing-masing organ pernapasan manusia. 
4. Siswa dapat menyebutkan 2 penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. 
5. Siswa dapat menyebutkan 2 cara memelihara kesehatan alat-alat pernapasan manusia. 

 
B. Materi Pembelajaran 

- Organ pernapasan manusia 
- Kegunaan / fungsi alat-alat pernapasan 
- Jenis-jenis penyakit pada alat pernapasan dan cara memelihara kesehatan alat pernapasan 

manusia. 
 

C. Metode Pembelajaran 
- Pengamatan / observasi 
- Diskusi  
- Tugas 
- Tanya jawab 
 
 

D. Langkah-langkah 
1. Pertemuan Pertama 

a. Kegiatan Awal. 
- Menyiapkan model / gambar organ pernapasan manusia. 
- Guru menanyakan kepada siswa apakah mereka pernah merasakan hidung 

tersumbat karena terserang influenza ?. 
- Adakah hubungan antara hidung dengan pernapasan ?. 
- Membagi kelompok. 

b. Kegiatan Inti. 
- Melakukan pengamatan gambar / model organ pernapasan manusia secara 

kelompok. 
- Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan. 
- Melaporkan hasil diskusi kelompok pada diskusi kelas. 
- Menyimpulkan hasil diskusi. 



 
c. Kegiatan Akhir  

- Memberi penghargaan pada kelompok yang kinerjanya baik. 
- Mencatat kesimpulan hasil diskusi. 
  

2. Pertemuan Kedua  
a. Kegiatan Awal. 

- Menanyakan kepada siswa tentang alat pernapasan manusia. 
  

b. Kegiatan Inti. 
- Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. 
- Guru mengarahkan jawaban siswa dengan meminta siswa untuk membuka dan 

membaca buku. 
- Guru menjelaskan tentang fungsi masing-masing organ pernapasan manusia. 
- Guru menjelaskan tentang cara kerja paru-paru melalui model yang dibuat oleh peserta 

didik. 
- Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal secara kelompok. 
- Secara langsung guru memberikan bimbingan kepada kelompok yang salah dalam 

mengerjakan soal. 
 

c. Kegiatan Akhir  
- Memberi penghargaan pada kelompok yang kinerjanya baik. 
- Membimbing siswa untuk merangkum pelajaran. 
- Siswa mencatat hasil rangkumannya. 
   
 
 

3. Pertemuan Ketiga  
a. Kegiatan Awal. 

- Menanyakan kepada siswa tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan 
manusia. 

  
b. Kegiatan Inti. 

- Guru membagi siswa secara berpasangan. 
- Guru memberi pertanyaan untuk dijawab secara berpasangan. 
- Guru menjelaskan tantang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan 

manusia. 
- Guru menjelaskan tentang cara memelihara kesehatan alat pernapasan manusia. 
- Siswa mengerjakan soal yang sudah disediakan guru. 
- Guru memeriksa hasil kerja siswa, bila ada yang salah guru langsung memberikan 

bimbingan. 
 

c. Kegiatan Akhir  
- Memberi penghargaan pada kelompok yang kinerjanya baik. 
- Mencatat kesimpulan hasil diskusi. 

 
E. Sumber Belajar. 

1. Buku Sains. 
2. Gambar organ pernapasan manusia. 



3. Kurikulum. 
 

F. Penilaian Hasil Belajar. 
Pertemuan pertama  
Teknik    : Lisan. 
Bentuk Instrumen  : Essay 
Instrumen 
1. Sebutkan organ pernapasan pada manusia ! 
2. Coba gambarkan organ pernapasan manusia ! 

 
Pertemuan kedua  
Teknik    : Lisan. 
Bentuk Instrumen  : Essay 
Instrumen 
Kerjakan soal di bawah ini ! 
1. Jelaskan fungsi / kegunaan masing- masing organ ! 
 

 
 

Pertemuan ketiga  
Teknik    : Lisan. 
Bentuk Instrumen  : Essay 
Instrumen 
 
Kerjakan soal-soal di bawah ini ! 
1. Sebutkan 2 penyebab terjadinya gangguan alat pernapasan manusia. 
2. Sebutkan 2 cara memelihara kesehatan alat pernapasan manusia !  

 
 

 
Mengetahui 

XIII. Kepala Sekolah    Guru kelas V 
 
 
 

( ______________________ )  ( _______________________ ) 
NIP.       NIP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah   :  
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester  : V / I 
Standar Kompetensi : 1. Mengidentifikasikan fungsi organ tubuh manusia dan hewan. 
Kompetensi Dasar  : 1.2. Mengidentifikasikan fungsi organ pernapasan hewan misalnya ikan. 
Indikator   : -   Menyebutkan alat pernapasan ikan dan cacing.  

- Menyebutkan alat pernapasan serangga, amfibi, dan burung. 
- Menjelaskan fungsi masing-masing organ pernapasan hewan. 
- Menyebutkan 2 cara memelihara kesehatan alat pernapasan manusia. 
  

Alokasi waktu  : 4 jam pelajaran ( 2 x pertemuan ) 
 
A. Tujuan Pembelajaran : 

1. Menyebutkan alat pernapasan ikan dan cacing. 
2. Menyebutkan alat pernapasan serangga, amfibi dan burung. 
3. Menjelaskan fungsi masing-masing organ pernapasan hewan. 

 
B. Materi Pembelajaran 

- Organ pernapasan hewan. 
- Kegunaan / fungsi alat-alat pernapasan. 

 
C. Metode Pembelajaran 

- Pengamatan / observasi 
- Diskusi  
- Tanya jawab 
- Pemberian tugas 
 

D. Langkah-langkah 
1. Pertemuan Pertama 

a. Kegiatan Awal. 
- Menanyakan kepada siswa apakah pernapasan hewan sama dengan pernapasan 

manusia. 
- Menanyakan kepada siswa tentang pernapasan pada ikan ( yang hidup di air ) dan 

cacing ( yang hidup di darat ). 
 

b. Kegiatan Inti. 
- Guru membagi peserta didik secara berpasangan. 
- Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk membuka 

dan membaca buku siswa. 
- Guru menjelaskan tentang alat pernapasan pada cacing tanah. 



- Guru memperlihatkan gambar organ pernapasan ikan dan menjelaskan pertukaran udara 
pernapasan udara pada insang. 

- Siswa mengerjakan soal yang disediakan guru. 
- Guru memeriksa hasil pekerjaan siswa, bila ada kesalahan diberi bimbingan langsung. 

 
c. Kegiatan Akhir  

- Memberi penghargaan pada kelompok yang kinerjanya baik. 
- Siswa mencatat rangkuman pelajaran. 

  
2. Pertemuan Kedua  

a. Kegiatan Awal. 
- Menanyakan kepada siswa tentang alat pernapasan amfibi, serangga dan burung. 
  

b. Kegiatan Inti. 
- Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok. 
- Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta siswa untuk mengamati 

gambar organ pernapasan amfibi, serangga, dan  burung. 
- Guru mempresentasikan pengetahuan deklarasi tentang alat-alat pernapasan pada 

amfibi, serangga, dah burung. 
- Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal yang disediakan. 
- Guru memeriksa hasilnya dan bila ada yang salah langsung di berikan bimbingan. 

c. Kegiatan Akhir  
- Memberi penghargaan pada kelompok yang kinerjanya baik. 
- Membimbing siswa untuk merangkum pelajaran. 
- Siswa dijak untuk rangkumannya pelajaran dan mencatatnya. 
   

E. Sumber Belajar. 
1. Buku Sains  
2. Gambar alat pernapasan ikan, cacing, amfibi, serangga, dan burung. 
3. Kurikulum. 
 

F. Penilaian Hasil Belajar. 
Pertemuan pertama  
Teknik    : Tertulis. 
Bentuk Instrumen  : Essay 
Instrumen 
Kerjakan soal di bawah ini ! 
1. Sebutkan alat pernapasan pada ikan dan cacing ! 
2. Apa guna gelembung renang pada ikan ? 
3. Apa sebab cacing tidak dapat hidup di dalam air ? 
4. Ungkapkan mekanisme pertukaran udara pernapasan pada insang ! 

 
Pertemuan kedua  
Teknik    : Lisan. 
Bentuk Instrumen  : Essay, Isian 
 
Instrumen 
 
Kerjakan soal di bawah ini ! 
1. Sebutkan nama alat pernapasan serangga, amfibi, serta burung ! 
2. Jelaskan secara singkat fungsi organ pernapasan ikan ! 
Isilah titik-titik di bawah ini ! 
1. Lubang jalan keluar masuknya udara pada serangga di sebut . . . . 
2. Guna pundi-pundi udara adalah . . . .  



 
 
 
 
Mengetahui 

XIV. Kepala Sekolah    Guru kelas V 
 
 

( ______________________ )  ( _______________________ ) 
NIP.       NIP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Sekolah   :  
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester  : V / I 
Standar Kompetensi : 1. Mengidentifikasikan fungsi organ tubuh manusia dan hewan. 
Kompetensi Dasar  : 1.3. Mengidentifikasikan fungsi organ pernapasan manusia dan 

hubungannya dengan makanan dan kesehatan. 
Indikator   : -   Menyebutkan organ-organ pernapasan pada manusia.  

- Menyebutkan 3 enzim yang dihasilkan getah lambung dan pankreas. 
- Menjelaskan hubungan antara organ pencernaan dengan makanan yang 

dimakan. 
- Membuat daftar beberapa penyakit yang berhubungan dengan pencernaan 

(diare, tifus). 
- Mempraktekkan kebiasaan hidup sehat untuk menjaga kesehatan alat 

pencernaan. 
- Menjelaskan manfaat makanan berserat dan makanan tidak berserat. 
- Membuat daftar makanan berserat dan makanan tidak berserat. 



Alokasi waktu  : 8 jam pelajaran ( 4 x pertemuan ) 
 
Tujuan Pembelajaran : 

- Menyebutkan organ-organ pencernaan manusia. 
- Menjelaskan fungsi masing-masing organ pencernaan manusia. 
- Menyebutkan 3 enzim yang dihasilkan getah lambung dan pankreas. 
- Menjelaskan hubungan antara organ pencernaan dengan makanan yang dimakan. 
- Membuat daftar beberapa penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. 
- Mempraktekkan kebiasaan hidup sehat untuk menjaga kesehatan alat pencernaan. 
- Menjelaskan manfaat makanan berserat dan makanan tidak berserat 
- Membuat daftar makanan beserat dan makanan tidak berserat. 

 
Materi Pembelajaran 

- Organ pernapasan manusia 
- Penyakit yang berhubungan dengan alat pencernaan. 
- Makanan berserat dan makanan tidak berserat. 
- Kebiasaan hidup sehat. 

  
Metode Pembelajaran 

- Demonstrasi 
- Diskusi  
- Tanya jawab 
- Ceramah  

 
Langkah-langkah 

1. Pertemuan Pertama 
a. Kegiatan Awal. 

- Guru menanyakan kepada siswa tentang arti pencernaan 
- Menanyakan kepada siswa tentang pencernaan mekanik dan pencernaan kimia. 
  

b. Kegiatan Inti. 
- Siswa dibagi menjadi 5 kelompok 
- Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta peserta didik untuk 

membuka dan membaca buku siswa. 
- Guru mempresentasikan pengetahuan deklarasif tentan alat pencernaan pada 

manusia dan fungsi pencernaan pada manusia. 
- Siswa mengamati gambar alat pencernaan pada manusia. 
- Siswa mengerjakan soal yang disediakan guru. 
- Guru memeriksa hasil pekerjaan siswa dan membenarkan jawaban yang salah pada 

saat diskusi. 
 

c. Kegiatan Akhir  
- Memberi penghargaan pada kelompok yang kinerjanya baik. 
- Membimbing siswa merangkum pelajaran dan mencatatnya. 
 

2. Pertemuan Kedua  
a. Kegiatan Awal. 

- Menanyakan kepada siswa tentang arti pencernaan mekanik dan pencernaan kimia. 
- Menanyakan kepada siswa dimana pencernaan terjadi. 
  

b. Kegiatan Inti. 
- Guru membagi peserta didiknya secara berpasangan. 
- Guru mengarahkan jawaban pertanyaan dengan meminta siswa untuk membuka buku 

siswa dan membacanya. 



- Guru menerangkan tentang pencernaan kimia dan enzim-enzim yang dihasilkan getah 
lambung serta pankreas. 

- Guru menjelaskan fungsi enzim-enzim tersebut. 
- Guru menjelaskan hubungan organ pencernaan dengan makanan yang dimakan. 
- Siswa mengerjakan soal yang disediakan guru. 
- Guru memeriksa hasilnya, jika ada yang salah dalam mengerjakan langsung di bimbing. 

 
 

c. Kegiatan Akhir  
- Memberi penghargaan pada kelompok yang kinerjanya baik. 
- Membimbing siswa membuat rangkuman dan mencatatnya. 
   

3. Pertemuan Ketiga  
a. Kegiatan Awal. 

- Menanyakan kepada siswa pernahkah sakit perut ? 
- Menanyakan kepada siswa tentang sakit mag. 
  

b. Kegiatan Inti. 
- Guru membagi peserta didik secara berpasangan. 
- Guru mempresentasikan pengetahuan deklaratif tentang gangguan alat pencernaan. 
- Guru meminta siswa membuka dan membaca bukunya. 
- Siswa membuat daftar beberapa penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. 
- Siswa mengerjakan soal yang sudah disediakan guru. 
- Guru memeriksa hasilnya, bagi ada yang salah dalam mengerjakan langsung di 

bimbing. 
 

c. Kegiatan Akhir  
- Memberi penghargaan pada kelompok yang kinerjanya baik. 
- Membimbing siswa membuat rangkuman dan mencatatnya. 
 

4. Pertemuan keempat 
a. Kegiatan Awal. 

- Menanyakan kepada siswa tentang tujuan dan fungsi makanan bagi tubuh kita. 
- Menanyakan kepada siswa tentang sakit mag. 
  

b. Kegiatan Inti. 
- Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 
- Guru menjelaskan tentang fungsi makanan bagi tubuh, makanan berserat dan makanan 

tidak berserat. 
- Guru menjelaskan manfaat makanan berserat. 
- Siswa secara kelompok mengerjakan soal yang disediakan guru. 
- Guru memeriksa hasil pekerjaan siswa, bila ada yang salah langsung di beri bimbingan. 

 
c. Kegiatan Akhir  

- Memberi penghargaan pada kelompok yang kinerjanya baik. 
- Membimbing siswa membuat rangkuman dan mencatatnya.Sumber Belajar. 
 

 
 
Sumber Belajar 

1. Buku Sains Kelas V 
2. Aneka macam makanan 
 

Penilaian Hasil Belajar. 



Pertemuan pertama  
Teknik    : Tertulis, Obyektif, Lisan 
Bentuk Instrumen  : Essay 
Instrumen 
1. Coba sebutkan alat-alat pencernaan pada manusia ! 
2. Jelaskan fungsi organ pencernaan manusia secara singkat ! 
 

 
Pertemuan kedua  
Teknik    : Lisan, Obyektif 
Bentuk Instrumen  : Essay 
Instrumen 
Kerjakan soal di bawah ini ! 
1. Enzim apa saja yang dihasilkan getah lambung ? 
2. Enzim apa saja yang dihasilkan oleh pankreas ? 
3. Apa fungsi enzim pepsin, rennin, dan asam klorida itu ? 
4. Apa fungsi enzim amilase, tripsirin, dan lipase itu ? 
5. Coba jelaskan hubungan antara organ pencernaan dengan makanan yang kita makan !. 

 
Pertemuan ketiga  
Teknik    : Lisan, Obyektif 
Bentuk Instrumen  : Essay 
Instrumen 
Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1. Penyakit peradangan usus yang dapat cepat menular adalah . . . . 
2. Penyakit yang mengganggu lambung dan usus 12 jari adalah . . . . 

 
Apa yang kamu lakukan jika di rumahmu ada makanan yang tidak ditutupi ? 
 
Kerjakan ! 
Penyakit yang berhubungan dengan alat pencernaan 

No. Nama Penyakit Penyebab 

1.  
2. 
3. 
4. 

Tukak lambung (mag) Faktor kejiwaan : takut, kecemasan, 
kelelahan 

 
 
 
Pertemuan keempat 
Teknik    : Lisan, Obyektif, tertulis, subyektif 
Bentuk Instrumen  : Essay 
Instrumen 
Jawablah pertanyaan dibawah ini ! 
1. Apa manfaat makanan berserat bagi tubuh kita ? 
2. Apa manfaat makanan tidak berserat bagi tubuh kita ? 
3. Apa fungsi makanan bagi tubuh kita ? 
4. Sebutkan 3 contoh makanan berserat ! 
 
Tentukan daftar makanan di bawah ini ! 

No. XV. Nama Makanan XVI. Berserat XVII. Tidak 
Berserat 

1. Nasi   



2.  Roti   
3.  Papaya   
4.  Wortel   
5. Bayam   
6. Ikan   
7. Sawi   
8.  Apokat   
9. Mangga   
10. Daun singkong   

 
 

 
 
Mengetahui 

XVIII. Kepala Sekolah    Guru kelas V 
 
 

( ______________________ )  ( _______________________ ) 
NIP.       NIP. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
Sekolah   :  
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester  : V / I 
Standar Kompetensi : 1. Mengidentifikasikan fungsi organ tubuh manusia dan hewan. 
Kompetensi Dasar  : 1.4. Mengidentifikasikan organ peredaran darah manusia. 
Indikator   : -   Menyebutkan organ darah manusia.  

- Menyebutkan fungsi masing-masing organ peredaran darah manusia. 
- Membedakan sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah 

kecil. 
Alokasi waktu  : 6 jam pelajaran  
 
Tujuan Pembelajaran : 

1. Menyebutkan organ peredaran darah manusia. 
2. Menyebutkan bagian-bagian dari jantung. 
3. Menjelaskan fungsi masing-masing organ peredaran darah tersebut. 
4. Menjelaskan system peredaran darah besar. 
5. Menjelaskan system peredaran darah kecil. 

 
Materi Pembelajaran 

- Organ Peredaran Darah Manusia 
 

Metode  
- Ceramah 
- Diskusi  
- Demonstrasi 
- Tanya jawab 

 
Langkah-langkah 

1. Pertemuan Pertama 
a. Kegiatan Awal. 

- Mengadakan Tanya jawab tentang darah. 
- Siswa disuruh meraba pergelangan tangannya kenapa berdenyut ? 
 

b. Kegiatan Inti. 
1. Guru meminta siswa untuk membaca buku sains kelas V  
2. Guru mengadakan tanya jawab tentang buku yang dibacanya. 
3. Siswa disuruh mengamati gambar jantung. 
4. Guru menjelaskan bagian – bagian dari jantung. 
 

 
c. Kegiatan Penutup 

Siswa mencatat atau membuat rangkuman dari hasil keterangan guru. 
  

2. Pertemuan Kedua  
a. Kegiatan Pendahuluan. 

- Mengadakan Tanya jawab dengan siswa tentang denyut nadinya waktu pagi dan setelah 
berolah raga. 

- Mengamati kembali gambar jantung. 
  

b. Kegiatan Inti. 
- Siswa diajak untuk menggambar jantung secara sederhana. 



- Siswa disuruh menunjukkan bagian-bagian jantung tersebut. 
- Dengan bimbingan guru, siswa diberi penjelasan tentang bagian darah yang 

mengandung O2 dibagian kanan dan di bagian kiri banyak mengandung O2.. 
- Siswa mengamati bahwa darah masuk ke serambi dan keluar lewat bilik. 

 
c. Kegiatan Penutup. 

- Bersama dengan guru siswa membuat catatan tentang darah yang mengandung O2 dan 
tidak. 

- Dengan membuat gambar sederhana siswa memahami masuk dan keluarnya darah di 
jantung. 

 
3. Pertemuan Ketiga  

a. Kegiatan Pendahuluan. 
1. Untuk apersepsi guru Tanya jawab mengenai pelajaran yang lalu. 
2. Dengan gambar siswa disuruh menjelaskan darah masuk dan keluar pada jantung. 
  

b. Kegiatan Inti. 
1. Siswa dibagi menjadi dua kelompok. 
2. Kelompok satu membuat rangkuman peredaran darah kecil. 
3. Kelompok kedua membuat rangkuman tentang peredaran darah besar. 
 

 
c. Kegiatan Penutup. 

1. Guru memeriksa hasil kerja masing-masing kelompok. 
2. Siswa mencatat hasil rangkuman yang telah disempurnakan guru. 

 
Sumber Belajar. 

1. Buku Sains 3 untuk kelas V. 
2. Gambar jantung dan sistem peredaran darah manusia. 
3. Buku lain yang relevan. 
 

Penilaian Hasil Belajar. 
Bentuk Penilaian 
- Tertulis. 
- Lisan.  

 
Contoh soal 

Organ Tubuh apakah yang memompa darah ke seluruh tubuh ? 

 

Soal-soal dikembangkan oleh guru. 

 

 

 

 
Mengetahui 

XIX. Kepala Sekolah    Guru kelas V 
 
 
 
 
 



    ( ______________________ )  ( _______________________ ) 
  NIP.       NIP. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Sekolah   :  
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester  : V / I 
Standar Kompetensi : 1. Mengidentifikasikan fungsi organ tubuh manusia dan hewan. 
Kompetensi Dasar  : 1.5. Mengidentifikasikan gangguan pada Organ Peredaran Darah. 

Indikator  : -   Menyebutkan jenis gangguan yang terjadi pada peredaran darah. 
- Menyebutkan cara mengatasi gangguan tersebut. 
- Menyebutkan cara-cara atau usaha menjaga kesehatan jantung. 

Alokasi waktu  : 6 jam pelajaran  
 
Tujuan Pembelajaran : 

Peserta didik mampu : 
1. Menyebutkan gangguan atau penyakit-penyakit yang mengganggu peredaran darah. 
2. Menyebutkan cara mengatasi gangguan atau penyakit tersebut.  
 

Materi Pembelajaran 
Gangguan pada peredaran darah manusia. 

 
Metode  

- Ceramah 
- Diskusi  
- Tanya jawab 
- Tugas  

 



Langkah-langkah 
1. Pertemuan Pertama 

a. Kegiatan Awal. 
1. Tanya jawab tentang materi yang lalu. 
2. Diskusi tentang materi pelajaran yang lalu. 
 

b. Kegiatan Inti. 
1. Siswa menjadi dua kelompok. 
2. Siswa diberi tugas membaca materi baru tentang penyakit pada peredaran darah. 
3. Tiap kelompok berdiskusi tentang materi yang dibaca. 
4. Masing – masing kelompok membuat rangkuman. 

 
c. Kegiatan Penutup  

1. Siswa membuat laporan hasil diskusi. 
2. Guru menyempurnakan hasil laporan siswa. 

  
2. Pertemuan Kedua  

a. Kegiatan Awal. 
1. Mengadakan tanya jawab tentang materi yang lalu yaitu : penyakit pada peredaran 

darah. 
2. Guru memandu siswa untuk mengarah pada pertanyaan materi baru. 
  

b. Kegiatan Inti. 
1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 
2. Guru memberi tugas pada tiap-tiap kelompok. 
3. Siswa diberi tugas untuk mendiskusikan materi baru dari buku. 
4. Siswa melaporkan hasil kerja dari kelompok.  

 
c. Kegiatan Penutup. 

1. Guru memeriksa hasil kerja kelompok dan menyempurnakan. 
2. Siswa mencatat hasil kerja kelompok yang sudah direvisi oleh guru. 
3. Mengadakan tanya jawab tentang materi tersebut.  
 

3. Pertemuan Ketiga  
Untuk mengadakan evaluasi dengan mengadakan ulangan harian (KD 1.4 dan 1.5) 

 
Sumber Belajar. 

1. Buku Sains 3 untuk kelas V 
2. Gambar sistem peredaran darah. 
3. Buku lain yang relevan. 
 

Penilaian Hasil Belajar. 
Bentuk penilaian 
1. Tertulis 
2. Lisan 
 
 
 
Contoh soal  



1. Darah dari paru-paru yang banyak mengandung O2 masuk ke . . . . 
Soal-soal dikembangkan oleh guru. 
 

 

 
Mengetahui 

XX. Kepala Sekolah    Guru kelas V 
 
 
 
 
 

( ______________________ ) ( _______________________ ) 
    NIP.             NIP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah   :  
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester  : V / I 
Standar Kompetensi : 2. Memahami Cara Tumbuhan Hijau Membuat Makanan. 
Kompetensi Dasar  : 2.1. Mengidentifikasikan Cara Tumbuhan Hijau Membuat Makanan. 
Indikator   : -  Menyebutkan zat-zat yang diperlukan dalam fotosintesis. 

- Menjelaskan cara tumbuhan hijau membuat makanan. 
- Menyebutkan zat-zat yang dihasilkan dalam fotosintesis. 
- Menyebutkan sisa makanan disimpan sebagai makanan cadangan.  

Alokasi waktu  : 6 jam pelajaran  
 
Tujuan Pembelajaran : 

1. Menyebutkan bahwa hanya tumbuhan hijau yang dapat membuat makanan sendiri. 
2. Menyebutkan zat-zat yang diperlukan dalam fotosintesis. 
3. Menyebutkan hasil fotosintesis 
4. Menyebutkan tempat-tempat cadangan makanan disimpan. 
5. Menjelaskan terjadinya proses fotosintesis. 

 
Materi Pembelajaran 

Fotosintesis atau tumbuhan hijau membuat makanan. 
 

Metode Pembelajaran 
1. Ceramah. 
2. Diskusi. 
3. Tanya Jawab. 
4. Tugas. 

 
Langkah-langkah 

1. Pertemuan Pertama 
a. Kegiatan Awal. 

1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 
2. Siswa disuruh memetik beberapa helai daun yang terdapat di sekitar sekolah. 
3. Tanya jawab tentang bagaimana warna daun. 

b. Kegiatan Inti. 
1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 
2. Siswa disuruh membaca buku sains sesuai dengan materi. 
3. Siswa diskusi dan membuat laporan atau rangkuman dari bacaan atau materi tersebut. 

c. Kegiatan Penutup. 
1. Tanya jawab hasil diskusi. 
2. Guru menjelaskan hasil diskusi dan memperbaiki kekurangan. 
3. Siswa mencatat hasil diskusi atau rangkuman yang telah disempurnakan guru. 

  
2. Pertemuan Kedua.  

a. Kegiatan Awal. 
1. Mengadakan tanya jawab dari materi yang lalu. 
2. Guru mengulang secara singkat materi yang lalu. 
 

b. Kegiatan Inti. 
1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 
2. Siswa disuruh membaca materi mulai baru dari buku sains. 
3. Siswa diskusi dan membuat rangkuman dari tiap-tiap kelompok. 
4. Rangkuman tiap kelompok didiskusikan bersama. 



 
c. Kegiatan Penutup. 

1. Tanya jawab hasil diskusi. 
2. Siswa mencatat hasil rangkuman yang telah disempurnakan oleh guru. 
   

3. Pertemuan Ketiga  
a. Kegiatan Awal. 

1. Sebagai batu loncatan Tanya jawab dari materi yang lalu. 
2. Guru mengulang secara singkat materi yang lalu. 
  

b. Kegiatan Inti. 
1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 
2. Siswa disuruh membaca materi baru dari buku sains. 
3. Secara kelompok siswa berdiskusi tentang materi baru tersebut. 
4. Tiap kelompok rangkuman dan dilaporkan kepada guru. 

 
c. Kegiatan Penutup. 

1. Guru menerima hasil rangkuman dari tiap-tiap kelompok dan merevisi.  
2. Mendiskusikan hasil kerja kelompok. 
3. Siswa mencatat rangkuman yang telah disempurnakan oleh guru. 

 
Sumber Belajar. 

1. Buku Sains 3 untuk kelas V. 
2. Gambar-gambar fotosintesis. 
3. Buku lain yang relevan. 
 
 
 

Penilaian Hasil Belajar. 
1. Bentuk Penilaian. 

1. Tertulis. 
2. Lisan.  

2. Bentuk Instrumen. 
1. Pilihan ganda. 
2. Isian. 
3. Jawab singkat 

 
Contoh soal 
1. Hasil fotosintesis yaitu . . . .  
2. Pada jagung dan padi cadangan makanan di simpan di . . . .  

 
 

 
Mengetahui 

XXI. Kepala Sekolah    Guru kelas V 
 
 
 
 

( ______________________ )  ( _______________________ ) 
NIP.       NIP. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah   :  
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester  : V / I 
Standar Kompetensi : 2. Memahami Cara Tumbuhan Hijau Membuat Makanan. 
Kompetensi Dasar  : 2.2. Mengidentifikasikan Ketergantungan Manusia dan Hewan pada Tumbuhan 

Hijau Daun sebagai Sumber Makanan. 
Indikator  : -   Menyebutkan bahwa manusia dan hewan tergantung pada tumbuhan hijau.  

- Menyebutkan rantai makanan. 
- Menyebutkan produsen dan konsumen makanan pada tumbuhan, hewan dan 

manusia. 
- Menyebutkan bagian-bagian tumbuhan yang berguna bagi manusia.  

Alokasi waktu  : 6 jam pelajaran. 
 
Tujuan Pembelajaran : 

Peserta  
1. Menyebutkan bahwa tumbuhan hijau sebagai produsen. 
2. Menyebutkan bahwa hewan dan manusia sebagai konsumen. 
3. Menyebutkan bagian-bagian tumbuhan yang bermanfaat bagi hewan dan manusia. 
4. Menyebutkan rantai makanan (produsen, konsumen I, II, dst ). 

 
Materi Pembelajaran. 

Ketergantungan manusia dan hewan pada tumbuhan hijau daun. 

Metode Pembelajaran. 
1. Pengamatan / observasi. 
2. Diskusi.  
3. Tanya jawab. 
4. Tugas. 

 
Langkah-langkah 

1. Pertemuan Pertama 
a. Kegiatan Awal. 

1. Sebagai apersepsi tanya jawab tentang makanan hewan. 



2. Tanya jawab tentang makanan manusia. 
  

b. Kegiatan Inti. 
1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 
2. Tiap kelompok diberi tugas membaca buku sains sesuai dengan materi. 
3. Masing-masing kelompok berdiskusi dan membuat rangkuman. 
4. Melaporkan rangkuman hasil diskusi. 

c. Kegiatan Penutup. 
1. Guru memeriksa hasil rangkuman. 
2. Guru merevisi rangkuman yang belum sempurna. 
3. Siswa mencatat hasil rangkuman yang telah disempurnakan guru. 

  
2. Pertemuan Kedua  

a. Kegiatan Awal. 
1. Tanya jawab tentang urutan makanan dari hewan dan manusia. 
2. Mengamati apa yang dimakan hewan terus sampai pada hewan lain dan pada manusia. 
  

b. Kegiatan Inti. 
1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 
2. Siswa disuruh membaca buku sesuai materi. 
3. Siswa membuat hasil rangkuman dari materi tersebut. 

 
c. Kegiatan Penutup. 

1. Guru memeriksa hasil rangkuman. 
2. Guru menjelaskan materi baru tersebut. 
3. Siswa mencatat hasil rangkuman yang telah disempurnakan oleh guru. 
   

3. Pertemuan Ketiga  
a. Kegiatan Awal. 

1. Tanya jawab dari materi yang lalu. 
2. Memeriksa hasil tugas dari pelajaran yang lalu misal PR. 
  

b. Kegiatan Inti. 
1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 
2. Siswa mengadakan diskusi dari materi yang sudah ditentukan. 
3. Membuat rangkuman dari hasil diskusi. 

 
c. Kegiatan Penutup. 

1. Guru memeriksa hasil rangkuman siswa. 
2. Guru menjelaskan materi baru tersebut. 
3. Siswa mencatat hasil rangkuman yang telah disempurnakan oleh guru.  
 

Sumber Belajar. 
1. Buku Sains 3 untuk kelas V. 
2. Buku yang relevan. 
3. Gambar-gambar rantai makanan. 
4. Hewan disekitarnya. 
 
 

Penilaian Hasil Belajar. 
1. Teknik Penilaian. 

1. Tertulis.   
2. Lisan.   

2. Bentuk instrumen. 



1. Pilihan ganda. 
2. Isian. 
3. Jawab singkat. 
 

Soal – soal dikembangkan oleh guru. 
1. Ulangan Harian  : 2 jam pelajaran. 
2. Perbaikan / Pengayaan : 2 jam pelajaran. 

 
 
 

 
Mengetahui 

XXII. Kepala Sekolah    Guru kelas V 
 
 
 
 
 

( ______________________ )  ( _______________________ ) 
NIP.       NIP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah   :  
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester  : V / I 
Standar Kompetensi : 3. Mengidentifikasi Cara Makhluk Hidup Menyesuaikan Diri dengan 

Lingkungan. 
Kompetensi Dasar  : 3.1. Mengidentifikasikan penyesuaian diri dengan lingkungan tertentu untuk 

mempertahankan hidup. 
Indikator  : - Menjelaskan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

untuk memperoleh makanan. 
- Memberikan contoh cara hewan melindungi diri dari musuhnya. 

Alokasi waktu  : 4 jam pelajaran (2 x pertemuan ). 
 
Tujuan Pembelajaran : 

Peserta didik mampu : 
Pertemuan 1 : -  Melakukan pengamatan bentuk-bentuk penyesuaian pada hewan untuk 

memperoleh makanan, misalnya burung, serangga, dan unta. 
- Mendata nama-nama burung berdasarkan bentuk paruh dan kakinya serta jenis 

makanannya. 
Pertemuan 2 : -  Mengumpulkan berbagai data cara hewan melindungi diri dari musuhnya, 

misalnya : cumi-cumi, bunglon, cicak. 
 
Materi Pembelajaran. 

Cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan 
1. Hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk memperoleh makanan dan melindungi 

diri dari musuh. 
2. Elang berkaki kuat dan berkuku tajam berguna mencengkeram dan mencabik-cabik 

mangsanya. 
3. Kaki itik berselaput berguna untuk berenang. 
4. Kaki ayam lurus dan berkuku sedang guna mengais tanah mencari makanan. 
5. Paruh itik berbentuk sudu berguna untuk mencari makanan di lumpur. 
6. Paruk kolibri kecil dan panjang berguna untuk mengisap nectar. 
7. Bunglon melindungi diri dengan mimikri (merubah warna kulitnya).  
8. Cicak melindungi diri dengan memutuskan ekornya (ototomi). 
9. Cumi-cumi melindungi diri dengan mengeluarkan tinta hitam. 
 

Metode Pembelajaran. 
1. Model 

a. Direct Instruction (DI) 
b. Cooperative Learning (CL) 
 
 

2. Metode 
a. Demonstrasi. 
b. Eksperimen. 
c. Diskusi. 
d. Tanya jawab. 
e. Ceramah. 

 
Langkah-langkah 

1. Pertemuan Pertama 
a. Kegiatan Pendahuluan. 

1. Asensi siswa. 



2. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 
3. Apersepsi misalnya 

Pernahkah kalian melihat burung elang, bagaimana bentuk paruh dan bentuk kakinya ?  
 

b. Kegiatan Inti. 
1. tanya jawab singkat antara guru dengan murid mengenai materi yang telah lalu. 
2. Guru mempresentasikan materi tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. 
3. Guru membagi peserta didik secara berkelompok untuk melakukan diskusi. 
4. Guru meminta peserta didik mengamati gambar paruh dan kaki burung lalu siswa 

menentukan jenis makanannya. 
5. Guru meminta peserta didik mengerjakan lembar kerja yang sudah disiapkan oleh guru. 
6. Guru memeriksa kegiatan peserta didik dan memberikan bimbingan. 
7. Siswa melakukan presentasi hasil kerja kelompok di depan kelas. 

 
c. Kegiatan Penutup. 

1. Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik. 
2. Uji kompetensi tertulis. 

 
2. Pertemuan Kedua  

a. Kegiatan Pendahuluan. 
1. Berdoa. 
2. Absensi siswa. 
3. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 
4. Apersepsi misalnya : 

- pernahkah kamu melihat bunglon? 
- Mengapa warna bunglon selalu berubah sesuai dengan tempatnya berada. 

 
  

b. Kegiatan Inti. 
1. Tanya jawab singkat antara guru dengan murid mengenai materi yang telah lalu. 
2. Guru menjelaskan cara hewan melindungi diri dari musuhnya demi untuk kelangsungan 

hidup hewan. 
3. Guru membagi peserta didik secara berkelompok untuk melakukan diskusi. 
4. Guru meminta peserta didik membuktikan bentuk perlindungan diri hewan 

menggunakan alat peraga. 
5. Guru meminta peserta didik mengerjakan lembar kerja yang sudah disiapkan oleh guru. 
6. Guru memeriksa proses kegiatan siswa dan memberikan bimbingan. 
7. Siswa melakukan presentase hasil kerja kelompok di depan kelas. 

 
c. Kegiatan Penutup. 

1. Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik. 
2. Guru memberikan ulas balik pada siswa mengenai hasil diskusi. 
3. Uji kompetensi tertulis. 
 

Sumber Belajar. 
1. Buku Paket IPA kelas V. 
2. Gambar-gambar hewan. 
3. Hewan disekitar siswa / lingkungan. 
 

Penilaian Hasil Belajar. 
1. Teknik Penilaian dan bentuk instrumen. 

Teknik  : - Tes Unjuk Kerja. 
- Tes Tertulis. 



 Bentuk instrumen. : - Tes identifikasi. 

- Essay. 
- Isian. 

2. Contoh Instrumen 
Pertemuan 1 
a. Soal tes identifikasi dan uji kerja prosedur. 

Lakukan pengamatan terhadap bentuk paruh dan kaki burung mengguanakan model alat 
peraga.  

b. Contoh tes essay 
1. Coba jelaskan mengapa bentuk paruh burung berbeda-beda ? 
2. Coba jelaskan mengapa bentuk kaki burung berbeda ? 
 

 
 
 
 
 
Pertemuan 2 
a. Soal tes identifikasi dan uji kerja prosedur. 

- Lakukan pengujian untuk mengetahui bentuk perlindungan diri hewan 
menggunakan alat peraga. 

b. Contoh tes isian. 
1. Landak melindungi diri dari musuhnya dengan . . . .  
2. Cicak memutuskan ekornya disebut . . . . 
3. Bunglon merubah warna kulitnya tujuannya untuk . . . . . 
4. Cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan cara . . . . 
5. Hewan yang  mempunyai sengat guna melindungi dirinya adalah . . . . 
 

 
 

 
Mengetahui 

XXIII. Kepala Sekolah    Guru kelas V 
 
 
 
 
 

( ______________________ )  ( _______________________ ) 
NIP.       NIP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah   :  
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester  : V / I 
Standar Kompetensi : 3. Mengidentifikasi Cara Makhluk Hidup Menyesuaikan Diri dengan 

Lingkungan. 
Kompetensi Dasar  : 3.2. Mengidentifikasikan penyesuaian diri dengan lingkungan tertentu untuk 

mempertahankan hidup. 
Indikator  : - Menjelaskan cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya 
untuk memperoleh makanan. 

- Mendiskripsikan ciri khusus pada beberapa tumbuhan untuk melindungi 
diri. 

- Mengaitkan antara ciri khusus tumbuhan dan tempat hidupnya. 
Alokasi waktu  : 4 jam pelajaran (2 x pertemuan ). 
 
Tujuan Pembelajaran : 

Peserta didik mampu : 
Pertemuan 1  : -  Melakukan pengamatan pada tumbuhan yang hidup di air maupun di darat. 

- Memberikan contoh / mendata nama-nama tumbuhan yang hidup di darat 
maupun yang mampu hidup di air. 

Pertemuan 2  : -  Mengumpulkan berbagai data cara tumbuhan melindungi dirinya. 
    -  mengumpulkan data mengenai ciri-ciri khusus tumbuhan yang hidup di air 

dan ciri-ciri khusus tumbuhan yang hidup di tanah kering.  
 
Materi Pembelajaran. 

1. Penyesuaikan tumbuhan untuk memperoleh makanan. 
2. Tumbuhan mampu membuat makanan sendiri. 
3. Tumbuhan ada yang mampu hidup di air, di darat dan gurun. 
4. Contoh tumbuhan yang hidup di air adalah teratai dan enceng gondok. 
5. Contoh tumbuhan yang hidup di darat adalah pohon jati. 
6. Contoh tumbuhan yang hidup di gurun adalah kaktus. 
7. Tumbuhan yang melindungi diri dengan duri  contoh bunga mawar, salak, dan jeruk. 
8. Tumbuhan yang melindungi diri dengan getah contoh buah nangka, sawo, dan pepaya. 
9. Tumbuhan yang melindungi diri dengan racun contoh jarak dan ketawang. 
10. Ciri tumbuhan air adalah batang dan tangkainya terendam dalam air daunnya mengapung di 

permukaan air. 
11. Ciri tumbuhan kering adalah kulit tebal, batangnya sangat tebal untuk menampung banyak air 

dan mencegah penguapan. 
Metode Pembelajaran. 

1. Model 
a. Direct Instruction (DI) 
b. Cooperative Learning (CL) 

2. Metode 
a. Demonstrasi. 



b. Eksperimen. 
c. Diskusi. 
d. Tanya jawab. 
e. Ceramah. 

 
Langkah-langkah 

1. Pertemuan Pertama 
a. Kegiatan Pendahuluan. 

1. Berdoa. 
2. Asensi siswa. 
3. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 
4. Apersepsi misalnya 

Pernahkah kalian melihat enceng gondok ? 
 

b. Kegiatan Inti. 
1. Tanya jawab singkat antara guru dengan murid mengenai materi yang telah lalu. 
2. Guru menjelaskan materi tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. 
3. Guru membagi peserta didik secara berkelompok untuk melakukan diskusi. 
4. Guru meminta peserta didik mengamati berbagai tumbuhan di darat dan di air di 

lingkungan sekitar. 
5. Guru meminta peserta didik mengerjakan lembar kerja yang sudah disiapkan oleh guru. 
6. Guru memeriksa kegiatan peserta didik dan memberikan bimbingan. 
7. Siswa melakukan presentasi hasil kerja kelompok di depan kelas. 

 
c. Kegiatan Penutup. 

1. Guru memberikan penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik. 
2. Guru memberikan ulas balik pada siswa mengenai hasil diskusi. 
3. Uji kompetensi tertulis. 

 
2. Pertemuan Kedua  

1. Kegiatan Pendahuluan. 
1. Berdoa. 
2. Absensi siswa. 
3. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 
4. Apersepsi misalnya : 

- pernahkah kamu melihat bunga mawar ? 
- Apakah memiliki duri yang tajam ? 

  
2. Kegiatan Inti. 

1. Tanya jawab singkat antara guru dengan murid mengenai materi yang telah lalu. 
2. Guru menjelaskan cara tumbuhan melindungi diri demi kelangsungan hidupnya. 
3. Guru membagi peserta didik secara berkelompok untuk melakukan diskusi. 
4. Guru meminta peserta didik membuktikan bentuk perlindungan diri tumbuhan 

mengadakan pengamatan langsung dilingkungan sekitar. 
5. Guru meminta peserta didik mengerjakan lembar kerja yang sudah disiapkan oleh guru. 
6. Siswa melakukan presentase hasil kerja kelompok di depan kelas. 

 
3. Kegiatan Penutup. 

1. Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik. 
2. Guru memberikan ulas balik pada siswa mengenai hasil diskusi. 
3. Uji kompetensi tertulis. 
 



Sumber Belajar. 
1. Buku Paket IPA kelas V. 
2. Lingkungan / Tumbuhan 
3. Gambar-gambar tumbuhan. 
 

Penilaian Hasil Belajar. 
1. Teknik Penilaian dan bentuk instrumen. 

 
Teknik Bentuk Instrumen 

Tes unjuk kerja 
Tes tertulis  
 

Tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur 
Isian 
Essay   

 
2. Contoh Instrumen 

Pertemuan 1  
a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur. 

- lakukan pengamatan terhadap tumbuhan yang hidup di darat dan tumbuhan 
yang hidup di air. 

 
   

b. Contoh tes isian. 
1. Tumbuhan jati menyesuaikan diri pada lingkungan dengan cara .  
2. Enceng gondok adalah tumbuhan yang dapat hidup di . . .  
 

 
3. Kaktus adalah tumbuhan yang dapat hidup di . . .  
.  
 
  

Pertemuan 2 
a. Soal tes identifikasi dan uji kerja prosedur. 

- Lakukan pengamatan terhadap tumbuhan dan buktikan dengan cara / bentuk 
apakah tumbuhan melindungi dirinya ! 

b. Contoh tes essay. 
1. Dengan cara apakah tumbuhan di bawah ini melindungi diri : 

a. Bunga mawar. 
b. Kecubung. 
c. Buah nangka. 
d. Tanaman nanas. 
e. Bambu. 
 

 
 

 
Mengetahui 

XXIV. Kepala Sekolah    Guru kelas V 
 
 
 
 
 

( ______________________ )  ( _______________________ ) 
NIP.       NIP. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah   :  
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester  : V / I 
Standar Kompetensi : 4. Mengidentifikasi Cara Makhluk Hidup Menyesuaikan Diri dengan 

Lingkungan. 
Kompetensi Dasar  : 4. 1. Mendiskripsikan hubungan antara sifat bahan dengan bahan 

penyusunnya, misalnya benang, kain dan kertas. 
Indikator  : - Menjelaskan beberapa bahan penyusun yang terdapat pada berbagai jenis 
benda (seperti kain, benang, kertas ). 

- Memberi contoh penggunaan berbagai jenis bahan berdasarkan strukturnya. 
Alokasi waktu  : 6 jam pelajaran (3 x pertemuan ). 
 
Tujuan Pembelajaran : 

Peserta didik mampu : 
Pertemuan 1 : -    Melakukan pengamatan terhadap berbagai bahan. 
  Misal : kertas, kain, benang. 
Pertemuan 2 : -  Menjelaskan beberapa bahan penyusun yang terdapat pada berbagai jenis 

benda (seperti : kain, benang, kertas ) 
Pertemuan 3 : - Memberikan contoh penggunaan berbagai jenis bahan berdasarkan strukturnya. 
     - Menyimpulkan bahwa ada hubungan antara jenis penyusun bahan dan sifatnya 

dari percobaan.   
 

Materi Pembelajaran. 

1. Sifat benda mempunyai struktur yang berbeda sesuai dengan manfaatnya. 
2. Struktur penyusun lain berbeda dengan tali dan kertas. 
3. Kain terbuat dari wol, kapas maupun serat ulat sutera. 
4. Tali terbuat dari serat nenas, bamboo, yut sabu, dan sebagainya. 
5. Tali terbuat dari kulit kayu. 
6. Setiap bahan penyusun mempunyai sifat berbeda. 
7. Pembuatan benda dengan struktur tertentu bertujuan untuk  

a. menghemat bahan baku.  c. memperindah. 
b. Menambah kekuatan benda.  d. menghasilkan sifat baru. 

 
Metode Pembelajaran. 

1. Model 
a. Direct Instruction (DI) 
b. Cooperative Learning (CL) 
 
 

2. Metode 
a. Demonstrasi. 



b. Eksperimen. 
c. Diskusi. 
d. Tanya jawab. 
e. Ceramah. 

 
Langkah-langkah 

1. Pertemuan Pertama 
a. Kegiatan Pendahuluan. 

1. Berdoa. 
2. Asensi siswa. 
3. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 
4. Apersepsi misalnya 

- Kalian pernah memegang benang ? 
- Seperti apa ? 

b. Kegiatan Inti. 
1. Tanya jawab singkat antara guru dengan murid mengenai materi yang telah lalu. 
2. Guru mempersiapkan materi tentang berbagai jenis bahan. 
3. Guru membagi peserta didik secara berkelompok untuk melakukan diskusi. 
4. Guru meminta peserta didik mengadakan pengamatan langsung terhadap berbagai 

bahan dan jenisnya. 
5. Guru meminta peserta didik mengerjakan lembar kerja yang sudah disiapkan.  
6. Siswa melakukan presentasi hasil kerja kelompok di depan kelas. 

c. Kegiatan Penutup. 
1. Guru memberikan penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik. 
2. Guru memberikan ulas balik pada siswa mengenai hasil diskusi.  
3. Uji kompetensi tertulis. 

 
2. Pertemuan Kedua  

a. Kegiatan Pendahuluan. 
1. Berdoa. 
2. Absensi siswa. 
3. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 
4. Apersepsi misalnya : 

- Kalian pernah memegang benang wol ? 
- Kalian pernah memegang benang senar ? 
- Menurut kalian dari apakah bahan penyusunnya ? 

b. Kegiatan Inti. 
1. Tanya jawab singkat antara guru dengan murid mengenai materi yang telah lalu. 
2. Guru mempresentasikan materi tentang sifat-sifat berbagai jenis bahan. 
3. Guru membagi peserta didik secara berkelompok untuk melakukan diskusi. 
4. Guru meminta peserta didik berdiskusi mencari bahan penyusun yang terdapat pada 

berbagai jenis bahan ( seperti benang, kain, dan kertas ). 
5. Guru meminta peserta didik mengerjakan lembar kerja yang sudah disiapkan. 
6. Siswa melakukan presentase hasil kerja kelompok di depan kelas. 

 
c. Kegiatan Penutup. 

1. Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik. 
2. Guru memberikan ulas balik pada siswa mengenai hasil diskusi. 
3. Uji kompetensi tertulis. 

 
3. Pertemuan Ketiga 

a. Kegiatan Pendahuluan. 
1. Berdoa. 
2. Absensi siswa. 



3. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 
4. Apersepsi misalnya : 

- Kalian pernah memegang benang biola ? 
- Jenis plastik apakah yang dipasang pada alat musik biola ? 

  
b. Kegiatan Inti. 

1. Tanya jawab singkat antara guru dengan murid mengenai materi yang telah lalu. 
2. Guru mempresentasikan materi tentang penggunaan berbagai jenis bahan berdasarkan 

strukturnya. 
3. Guru membagi peserta didik secara berkelompok. 
4. Guru meminta peserta didik berdiskusi memberikan contoh penggunaan berbagai jenis 

bahan berdasarkan strukturnya serta menyimpulkan bahwa ada hubungan antara jenis 
penyusun bahan dan sifatnya dari percobaan. 

5. Guru meminta peserta didik mengerjakan lembar kerja yang sudah disiapkan. 
6. Siswa melakukan presentase hasil kerja kelompok di depan kelas. 

c. Kegiatan Penutup. 
1. Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik. 
2. Guru memberikan ulas balik pada siswa mengenai hasil diskusi. 
3. Uji kompetensi tertulis. 
 

Sumber Belajar. 
1. Buku Paket IPA kelas V. 
2. Bahan-bahan seperti benang wol, senar, nilon, kertas, kain. 
 

Penilaian Hasil Belajar. 
1. Teknik Penilaian dan bentuk instrumen. 

Teknik Bentuk Instrumen 
Tes unjuk kerja 
Tes tertulis  
 

Tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur 
Isian 
Essay   

 
2. Contoh Instrumen 

Pertemuan 1  
a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur. 

- lakukan pengamatan terhadap berbagai jenis bahan seperti benang, kertas, kain 
mengenai sifat-sifatnya ! 

b. Soal essay. 
1. Dari pengamatanmu terhadap wol, nilon dan senar carilah sifat dari : 

- Benang wol. 
- Benang nilon. 
- Benang senar.  

  
Pertemuan 2 
a. Soal tes identifikasi dan uji kerja prosedur. 

- Lakukan pengamatan terhadap benang, kain dan kertas, kemudian carilah bahan 
penyusunnya !. 

b. Soal essay. 
1. Bahan apakah yang paling banyak digunakan untuk membuat benang ? 
2. Bahan apakah yang paling banyak digunakan untuk membuat kertas ? 
3. Bahan apakah yang paling banyak digunakan untuk membuat kain?   
 

Pertemuan 3 
a. Soal identifikasi. 

- Lakukan pengamatan terhadap gitar, tali gitar ! 



b. Soal tes isian. 
- Tali gitar biasanya terbuat dari jenis . . . . 

 
 
 
Mengetahui 

XXV. Kepala Sekolah    Guru kelas V 
 
 
 

( ______________________ )  ( _______________________ ) 
NIP.       NIP. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah   :  
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester  : V / I 
Standar Kompetensi : 4. Mengidentifikasi Cara Makhluk Hidup Menyesuaikan Diri dengan 

Lingkungan. 
Kompetensi Dasar  : 4. 2. Menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda baik 

sementara maupun tetap. 
Indikator  : -  Mengumpulkan dua tentang sifat benda seperti bentuk, warna, 
kelenturan, kekerasan bau sebelum dan sesudah mengalami perubahan. 

- Menyebutkan faktor yang menyebabkan perubahan pada benda. 
Alokasi waktu  : 6 jam pelajaran (3 x pertemuan ). 
 
Tujuan Pembelajaran : 
      Peserta didik mampu : 
 Pertemuan 1 : - Mengumpulkan dua tentang sifat benda seperti bentuk, warna, kelenturan, 

kekerasan bau sebelum dan sesudah mengalami perubahan. 
Pertemuan 2 : -  Menjelaskan beberapa bahan penyusun yang terdapat pada berbagai jenis benda 

(seperti : kain, benang, kertas ) 
Pertemuan 3 : - Memberikan contoh penggunaan berbagai jenis bahan berdasarkan strukturnya. 

  -  Menyimpulkan bahwa ada hubungan antara jenis penyusun bahan dan sifatnya 
dari percobaan.   

 
Materi Pembelajaran. 

- benda dapat mengalami perubahan sifat. 
- Faktor yang menyebabkan perubahan benda adalah suhu, yaitu pemanasan, pendinginan, 

perkaratan. 
- Panas dan dingin mengakibatkan benda mengalami perubahan wujud. 
- Pembakaran dapat menyebabkan benda berubah bentuk, warna, kelenturan maupun bau . 
- Perubahan wujud ada dua yaitu : 

a. Perubahan wujud sementara. 
b. Perubahan wujud tetap. 

- Perubahan sementara contohnya : air menjadi es, kemudian kembali menjadi air. 
- Perubahan wujud tetap contohnya : kayu dibakar menjadi abu tidak dapat kembali menjadi 

kayu. 
- Perubahan wujud yang tetap disebut perubahan sifat. 

 

 

Metode Pembelajaran. 
1. Model 



a. Direct Instruction (DI) 
b. Cooperative Learning (CL) 

2. Metode 
a. Demonstrasi. 
b. Eksperimen. 
c. Diskusi. 
d. Tanya jawab. 
e. Ceramah. 

 
Langkah-langkah 

1. Pertemuan Pertama 
a. Kegiatan Pendahuluan. 

1. Berdoa. 
2. Asensi siswa. 
3. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 
4. Apersepsi misalnya 

- Kalian pernah melihat lilin ? 
- Bagaimana bentuknya, warnanya, kekerasannya ? 

b. Kegiatan Inti. 
1. Tanya jawab singkat mengenai materi yang telah lalu. 
2. Guru menjelaskan materi tentang sifat benda sesudah mengalami perubahan. 
3. Guru membagi peserta didik secara berkelompok untuk melakukan diskusi. 
4. Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan data tentang sifat benda seperti 

bentuk, warna, kelenturan, bau sebelum dan sesudah benda mengalami perubahan. 
5. Guru meminta peserta didik mengerjakan lembar kerja kelompok yang sudah 

disediakan. 
6. Siswa melakukan presentasi hasil kerja kelompok di depan kelas. 

c. Kegiatan Penutup. 
1. Memberikan penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik. 
4. Guru memberikan ulas balik pada siswa mengenai hasil diskusi.  
5. Uji kompetensi tertulis. 

 
2. Pertemuan Kedua  

a. Kegiatan Pendahuluan. 
1. Berdoa. 
2. Absensi siswa. 
3. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 
4. Apersepsi misalnya : 

- Kalian pernah melihat es ? bagaimana jika es dipanaskan ? 
 
 

b. Kegiatan Inti. 
1. Tanya jawab singkat antara guru dengan murid mengenai materi yang telah lalu. 
2. Guru mempresentasikan materi tentang sifat-sifat berbagai jenis bahan. 
3. Guru membagi peserta didik secara berkelompok untuk melakukan diskusi. 
4. Guru meminta peserta didik melakukan pengamatan langsung terhadap benda seperti 

lilin dipanaskan, kertas dibakar, semen dicampur air, pembusukan buah. 
5. Guru meminta peserta didik mengerjakan lembar kerja kelompok yang sudah 

disediakan. 
6. Siswa melakukan presentasi hasil kerja kelompok di depan kelas. 
 

c. Kegiatan Penutup. 
1. Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik. 



2. Guru memberikan ulas balik pada siswa mengenai hasil diskusi. 
3. Uji kompetensi tertulis. 

 
3. Pertemuan Ketiga 

a. Kegiatan Pendahuluan. 
1. Berdoa. 
2. Absensi siswa. 
3. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 
4. Apersepsi misalnya : 

- Es dibiarkan lama kelamaan menjadi air. Menurut kalian karena pengaruh apa ? 
 

b. Kegiatan Inti. 
1. Tanya jawab singkat antara guru mengenai materi yang telah lalu. 
2. Guru mempresentasikan materi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perubahan 

pada benda. 
3. Guru membagi peserta didik secara berkelompok untuk melakukan diskusi. 
4. Guru meminta peserta didik mendiskusikan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan 

pada suatu benda. 
5. Guru meminta peserta didik mengerjakan lembar kerja yang sudah disediakan. 
6. Siswa melakukan presentase hasil kerja kelompok di depan kelas. 
 
 
 

c. Kegiatan Penutup. 
1. Memberi penghargaan pada kelompok dengan kinerja baik. 
2. Guru memberikan ulas balik pada siswa mengenai hasil diskusi. 
3. Uji kompetensi tertulis. 

 
Sumber Belajar. 

1. Buku Paket IPA kelas V. 
2. Bahan-bahan seperti seperti lilin, kertas, api, es. 
 

Penilaian Hasil Belajar. 
1. Teknik Penilaian dan bentuk instrumen. 

Teknik Bentuk Instrumen 
Tes unjuk kerja 
Tes tertulis  
 

Tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur 
Isian 
 

 
2. Contoh Instrumen 

Pertemuan 1. 
a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur. 

- Lakukan pengamatan terhadap kayu, lilin, buah mangga kemudian catatlah data-
data mengenai sifatnya seperti bentuk, warna, kelenturan, kekerasan, bau 
sebelum dan sesudah mengalami perubahan ! 

 
Sifat Benda 

No. Nama Benda 
Sebelum Berubah Sesudah Berubah 

1. Kayu   



2.  
3.  
4. 
5.  

Lilin 
Buah mangga 
……………….. 
……………….. 

Pertemuan 2.  
 

a. Soal tes identifikasi dan uji petik kerja prosedur. 
 

- Lakukan percobaan lilin yang dipanaskan, kertas yang dibakar, semen yang 
dicampur air dan buah yang telah busuk, kemudian amatilah ! 

 
b. Soal isian. 

1. Terjadi perubahan apakah lilin yang dipanaskan ? 
2. Kertas bila dibakar akan menjadi . . . . 
3. Apakah yang terjadi apabila buah yang sudah masak dibiarkan terlalu lama ?  

 
Pertemuan 3 
a. Soal tes essay. 

- Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pada benda ! 
 

 
 
Mengetahui 

XXVI. Kepala Sekolah    Guru kelas V 
 
 
 
 
 

( ______________________ )  ( _______________________ ) 
NIP.       NIP. 

 
 
 
 
 
 
 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 01 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester : VI/I 
Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (3 x pertemuan) 

 
 
Standar Kompetensi  : 
Memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya. 
 
Kompetensi Dasar  : 
Mendiskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan (kelelawar, cicak, bebek) dan 
lingkungannya 
 
Indikator   : 
- Menyebutkan  ciri-ciri khusus hewan kelelawar, cicak, bebek. 
- Menyebutkan tempat hidup hewan kelelawar, cicak, bebek 
- Menjelaskan  hubungan khusus antara kelelawar, cicak, bebek, dengan tempat hidupnya. 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri khusus hewan kelelawar, cicak, bebek 
- Siswa dapat menyebutkan tempat hidup hewan  kelelawan, cicak, bebek dengan tempat hidupnya. 
 

II. Materi Pokok 
Hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan dengan lingkungan hidupnya. 
 

III. Metode Pembelajaran 
- Diskusi 
- Tugas 
- Tanya jawab 
 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan awal 
Siswa  diajak tanya jawab singkat yang berhubungan dengan materi 
 
 Kegiatan inti 
Pertemuan I 
- Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dengan anggota maksimum 4 siswa 
- Siswa dibimbing untuk mengamati gambar yang sudah disiapkan guru, untuk  dicatat ciri-ciri khusus 

dari hewan kelelawar, cicak, bebek. 
- Siswa dibimbing untuk mendiskusikan  hasil kelompoknya. 
- Dengan bimbingan guru siswa menyimpulkan hasil kelompoknya. 
 
Pertemuan II 
- Setelah apersepsi  siswa melanjutkan kegiatan untuk mengamati untuk mengamati tempat hidup 

hewan berciri-ciri  khusus. 
- Siswa dibimbing untuk mendiskusikan  hasil kerja kelompoknya. 
- Dengan  bimbingan guru membuat kesimpulan 
- Setelah apersepsi  sejenak siswa diberi tugas untuk menemukan hal-hal khusus hewan kelelawar, 

cecak, bebek  dengan tempat hidupnya. 
- Siswa diajak tanya jawab tentang hubungan  hewan dengan ciri-ciri khusus terhadap tempat  

hidupnya. 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat catatan penting mengenai hubungan hewan berciri-ciri 

khusus dengan tempat hidupnya. 
 
Kegiatan akhir 
Setiap akhir pertemuan siswa dimantapkan dengan diberi tugas secara perorangan untuk: 
 
a. menyebutkan ciri-ciri khusus hewan yang pernah dijumpai dilingkungan minimal 10 hewan. 

(pertemuan ke: I) 
b. menyebutkan tempat hidup hewan yang ditemukan pada data A (pertemuan ke:II). 
c. Siswa ditugasi untuk menemukan hubungan dari data A dengan data B (pertemuan ke:III) 
 

V. Alat dan Sumber Bahan 
- Gambar-gambar hewan 



- Lingkungan sekitar 
- Buku paket IPA. KI. VI 
- Pengalaman guru 
 

VI. Penilaian 
a. Prosedur tes : Tertulis, lisan, proses 
b. Jenis tes  : Uraian singkat 
c. Alat tes  : 
 

Pertemuan I 
Jawablah pertanyaan di bawah ini secara lisan! 
1. Sebutkan ciri khusus dari hewan  kelelawar! 
2. Sebutkan ciri khusus dari hewan  cicak! 
3. Sebutkan ciri khusus dari hewan   bebek! 
4. Sebutkan ciri khusus dari hewan  bunglon! 
5. Sebutkan ciri khusus dari hewan  kadal! 
 
Pertemuan II 
Jawablah pertanyaan  di bawah ini secara lisan! 
 
Sebutkan tempat hidup hewan di bawah ini! 
a. Kelelawar 
b. Cicak 
c. Bebek 
d. Bungklon 
e. Kadal 
f. Anjing 
g. Kucing 
 
Pertemuan III 
Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
 
a. Jelaskan cicak dapat berjalan di dinding! 
b. Mengapa kadal mengeluarkan kelenjar bau dari kaki belakangnya? 
c. Jelaskan manfaat gelombang ultra yang dipancarkan kelelawar pada saat terbang? 
d. Apa guna selaput jari yang ada pada kaki bebek? 
e. Apa yang dimaksud dengan mimikri dan ekolokasi? 
 
Diskusikan ciri-ciri khusus hewan tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan hidupnya. 
Laporkan dalam diskusi kelas. 

No  Nama Binatang  Ciri-ciri Khusus Tempat hidup  
1 Kelelawar    
2 Cicak   
3 Bebek   
4 Bunglon   
5 Kadal    

 
 Kesimpulan: 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 

Kelompok  
 
1. 
2. 
3. 
4. 

 
 FORMAT PENILAIAN 

 
Aspek yang dinilai No   Kelompok  Nama Siswa 

Kerja 
sama 

Ide  Ketrampil
an 

Skor 
Nilai 

Rata-
rata 

1        



2        
3        
4        
5        

 Keterangan: 
A. Amat baik : 9,1 - 10 
B. Baik  : 8,1 - 9 
C. Sedang  : 7,1 – 8 
D. Cukup   : 6,1 – 7 
E. Kurang  : 5,1 – 6 

 
 
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah……………….. 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 

 
Guru Kelas VI 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester : VI/I 
Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (3 x pertemuan) 

 
Standar Kompetensi  : 
Memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya. 
 
Kompetensi Dasar  : 
Mendiskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki tubuhan (kaktus dan tumbuhan pemakan 
serangga) dan lingkungannya 
 
Indikator   : 
- Menyebutkan  ciri-ciri khusus tubuhan tertentu (kaktus, dan tumbuhan pemakan serangga) 
- Menyebutkan tempat hidup dari tumbuhan tersebut. 
- Menjelaskan hubungan ciri-ciri khusus antara tumbuhan kaktus dan tumbuhan pemakan serangga dengan 

tempat hidupnya. 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri khusus tumbuhan tertentu (kaktus, dan tumbuhan pemakan 
serangga) 

- Siswa dapat menyebutkan tempat hidup dari tumbuhan tersebut. 
- Siswa dapat menjelaskan hubungan ciri-ciri khusus antara tumbuhan kaktus dan tumbuhan 

pemakan serangga dengan tempat hidupnya. 
 

II. Materi Pokok 
Hubungan antara ciri khusus yang dimiliki tumbuhan dengan lingkungannya. 
 

III. Metode Pembelajaran 
- Diskusi 
- Tugas 
- Tanya jawab 
 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan awal 
Pertemuan I 
- Siswa diajak Tanya jawab secara singkat yang berkaitan dengan materi 
- Siswa diberi pertanyaan prasyarat seperti: 

Beri 3 contoh hewan yang memiliki ciri khusus! 
Adakah tumbuhan disekitar kita yang memiliki ciri khusus? 

Kegiatan inti 
- Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dengan anggota maksimum 4 siswa, pergantian 

anggota kelompok diusahakan 3 atau 6 bulan sekali 
- Setiap kelompok diberi tugas untuk mengamati gambar-gambar tumbuhan dengan ciri khusus 

(Kaktus, kantong semar, teratai, ecenggondok). 
- Siswa dibimbing untuk menemukan ciri khusus dari tumbuhan yang diamati. 
- Dengan bimbingan guru siswa mengadakan diskusi kelas. 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan catatan-catatan penting. 
Kegiatan akhir 
Melakukan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan tersebut 
Memberi tugas PR 
 
Pertemuan II 
Kegiatan awal 
Siswa diberi pertanyaan prasyarat misalnya: 
- Apa ciri khusus kaktus? 
- Dimana ecenggondok dapat hidup? 
Kegiatan inti 
- Secara kelompok siswa mengamati gambar yang telah disediakan guru mengenai tumbuhan : kaktus, 

kantong semar, teratai, ecenggondok beserta lingkungan hidupnya. 
- Siswa dibimbing untuk menyebutkan / menemukan tempat hidup dari tumbuhan berciri khusus 

tersebut. 
- Siswa dibimbing untuk mengadakan diskusi kelas. 
- Siswa dibimbing untuk membuat kesimpulan dan catatan penting 



Kegiatan akhir 
Refleksi  : melakukan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 
pembelajaran tersebut. 
Tindak lanjut : Siswa diberikan tugas PR 
 
Pertemuan III 
Kegiatan awal 
Siswa diberi pertanyaan prasyarat, misalnya: 
- Dimanakah kaktus dapat hidup? 
- Apa hubungan ecenggondok dengan air? 
 
Kegiatan inti 
- Secara kelompok siswa membahas hubungan tumbuhan berciri khusus dengan lingkungan hidupnya. 
- Secara klasikal siswa dibimbing untuk membahas tumbuhan berciri khusus dengan lingkungan 

hidupnya. 
- Siswa dibimbing untuk membuat kesimpulan dan catatan penting. 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi  : melakukan penguatan dan pemabahasan masalah yang ditemui dalam kegiatan 
pembelajaran itu. 
Tindak lanjut : siswa diberi tugas PR. 
 

V. Alat dan Sumber Bahan 
- Gambar tumbuhan dengan ciri khusus 
- Alam sekitar 
- Buku paket IPS 
- Buku penunjang yang relevan 
- Pengalaman guru 
 

VI. Penilaian 
a. Prosedur tes : Tertulis, lisan, proses 
b. Jenis tes  : Uraian singkat 
c. Alat tes  : Terlampir 

Mengetahui 
Kepala Sekolah……………….. 

 
 

( ) 
        NIP. 

 
Guru Kelas VI 

 
 

( ) 
        NIP. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester : VI/I 
Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (3 x pertemuan) 

 
 
Standar Kompetensi  : 
Memahami cara perkembanganbiakan makhluk hidup 
 
Kompetensi Dasar  : 
Mendiskripsikan perkembangan dan pertumbuhan makhluk manusia dari bayi sampai lanjut usia. 
 
Indokator   : 
- Menjelaskan perkembangan pada manusia 
- Menjelaskan pertumbuhan pada manusia 
- Mendiskripsikan tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan manusia 
- Membandingkan struktur tubuh masa anak-anak dan remaja 
- Berperilaku adaptif terhadap perkembangan manusia 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan proses pembelajaran siswa mampu: 
- Menjelaskan pengertian perkembangan dan pertumbuhan pada manusia 
- Menyebutkan tanda-tanda pertumbuhan manusia 
- Menyebutkan tahap-tahap perkembangan manusia 
- Mendiskripsikan tanda-tanda pertumbuhan manusia 
 

II. Materi Pembelajaran 
Perkembangan dan pertumbuhan manusia 
 

III. Metode Pembelajaran 
- Diskusi 
- Kerja kelompok 
- Tanya jawab 
 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan I 
Kegiatan awal 
- Siswa dihadapi foto manusia bayi, anak-anak, remaja dan dewasa 
- Siswa diberi pertanyaan prasyarat: Apakah berbedaan pertumbuhan / perkembangan dari foto yang 

kamu lihat? 
 
 
Kegiatan inti 

- Secara kelompok siswa mendifinisikan pengertian tumbuhan dan perkembangan manusia. 
- Siswa secara kelompok mengamati foto tahap-tahap pertumbuhan manusia 
- Siswa mendiskusikan hasil kerja kelompoknya secara klasikal 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan dan catatan-catatan penting. 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
Pertemuan kedua 
Kegiatan awal 
Siswa diberi pertanyaan prasyarat tahapan pada pertumbuhan dan perkembangan 
 
Kegiatan inti 
- Secara kelompok siswa mengamati tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada obyek yang telah 

ditentukan guru. 
- Siswa membawa hasil kerja kelompoknya ke diskusi kelas 
- Dengan bimbingan guru siswa menyimpulkan hasil kerja / diskusi kelas dan membuat catatan-catatan 

penting. 
 



Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
Pertemuan III 
Kegiatan awal 
Siswa diberi pertanyaan prasyarat tahapan pada pertumbuhan dan perkembangan 
 
Kegiatan inti 
- Secara kelompok siswa mendiskripsikan tahapan dan tanda-tanda pada pertumbuhan dan 

perkembangan manusia. 
- Dengan bimbingan guru siswa melakukan kerja kelompok 
- Dengan bimbingan guru siswa melakukan diskusi klasikal 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan dan catatan-catattan penting 
 

Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 

V. Alat dan Sumber Bahan 
Foto 
Gambar-gambar pertumbuhan manusia 
Buku paket IPS Kelas VI 
Buku-buku yang relevan 
Pengalaman guru 
 

VI. Penilaian 
a. Prosedur tes : Tertulis, lisan, proses 
b. Jenis tes  : Uraian singkat 
c. Alat tes  : Terlampir 

 
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah……………….. 

 
 

 
( ) 

        NIP. 

 
Guru Kelas VI 

 
 

 
( ) 

        NIP. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester : VI/I 
Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (3 x pertemuan) 

 
 
 
Indikator  : 
- Menjelaskan ciri-ciri fisik perkemabangan anak laki-laki 
- Menjelaskan ciri-ciri fisik perkembangan anak perempuan 
- Mendiskripsikan tanda-tanda perkembangan seksual primer masa pubertas (remaja) 
- Menjaga kebersihan fisik dan alat reproduksi 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan siswa mampu 
- Menjelaskan ciri fisik perkembangan anak laki-laki dan perempuan 
- Mendiskripsikan tanda-tanda perkembangan seksual primer masa pubesitas 
- Menjaga kebersihan fisik dan alat reproduksi 
 

II. Materi Pokok 
Ciri-ciri perkembangan fisik 
 

III. Metode Pembelajaran 
- Diskusi / Kerja kelompok 
- Ceramah  
- Tanya jawab 
 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan I 
Kegiatan awal 
Siswa diberi pertanyaan prasyarat 
- Bagaimana perbedaan fisik masa anak-anak dengan masa remaja 
- Memotivasi siswa untuk mengetahui ciri fisik pada anak remaja 
 
Kegiatan inti 
- Secara kelompok siswa mengamati dua gambar yang berbeda jenis kelamin pada masa anak-anak 

dan remaja 
- Secara kelompok siswa menunjukkan perbedaan ciri fisik perkembangan anak laki-laki dan 

perempuan 
- Siswa mendiskusikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas 
- Siswa membuat kesimpulan dan catatan penting dengan bimbingan guru 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
Pertemuan II 
Kegiatan awal 
Siswa diberi pertanyaan prasyarat: 
- Bagaimana perbedaan ciri fisik perkembangan anak laki-laki dengan anak perempuan? 
 
 
Kegiatan inti 
- Secara klasikal siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tanda-tanda seksual primer pada 

anak usia pubertas. 
- Siswa diajak Tanya jawab mengenai perkembangan tanda seksual primer anak usia pubertas. 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat catatan-catatan penting 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 



Pertamuan III 
Kegiatan awak 
Siswa diberi pertanyaan prasyarat: 
- Mengapa pada usia remaja biasanya tumbuh jerawat? 
- Mengapa bila usia remaja anak laki-laki tumbuh kumis? 
 
Kegiatan inti 
- Secara klasikal siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai cara menjaga kebersihan fisik dan 

alat reproduksi 
- Siswa diajak Tanya jawab mengenai cara-cara menjaga kebersihan fisik dan alat reproduksi 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat catatan-catatan penting 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 

V. Alat dan Sumber Bahan 
- Foto yang relevan 
- Gambar-gambar perkembangan fisik anak masa remaja/pubertas 
- Buku pater IPA Kelas VI 
- Buku-buku yang relevan 
- Pengalaman guru 
 

VI. Penilaian 
a. Prosedur tes : Tertulis, lisan, proses 
b. Jenis tes  : Uraian singkat 
c. Alat tes  : Terlampir 

 
 
 
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah……………….. 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 

 
Guru Kelas VI 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester : VI/I 
Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (3 x pertemuan) 

 
 
 
Standar Kompetensi  : 
Mamahami cara perkembangbiakan makhluk hidup. 
 
Kompetensi Dasar  : 
Mendiskripsikan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan 
 
Indikator    : 

- Menyebutkan cara perkembangbiakan tumbuhan 
- Mengidentifikasikan bagian-bagian bunga 
- Mempraktekkan cara pembiakan tumbuhan secara vegetatif buatan 
- Menyebutkan cara perkembangbiakan hewan 
- Membandingkan cara perkembangbiakan hewan 
- Membedakan ciri hewan bertelor dengan beranak 

 
I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melalui kegiatan pembelajaran siswa mampu: 
- Dapat membiakkan tumbuhan dengan cara stek dan cangkok 
- Menyebutkan cara-cara perkembangbiakan pada tumbuhan 
- Mengidentifikasi bagian-bagian bunga 
- Menggolongkan hewan vivipar dan ovipar 
 

II. Materi Pokok 
Perkembangbiakan tumbuhan dan hewan 
 

III. Metode Pembelajaran 
- Diskusi / Kerja kelompok 
- Ceramah  
- Tanya jawab 
 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan I 
Kegiatan awal 
Siswa dimotivasi dengam diberi pertanyaan prasyarat: 
Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? 
 



Kegiatan inti 
- Secara kelompok siswa mengamati tumbuhan yang ada dilingkungannya. 
- Secara kelompok siswa mendiskusikan perkembangbiakan tumbuhan yang dijumpainya. 
- Secara klasikal siswa menyimpulkan hasil pengamatannya dengan bimbingan guru. 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat catatan penting 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
Pertemuan II 
Kegiatan awal 
Siswa dimotivasi dengan diberi pertanyaan prasyarat: 
Sebutkan cara perkembangbiakan pada tumbuhan yang kamu ketahui! 
 
Kegiatan inti 
- Secara kelompok siswa mengamati bunga atau gambar bunga 
- Siswa mendiskusikan bagian-bagian bunga 
- Siswa dengan dibimbing guru menyimpulkan hasil kerja kelompoknya 
- Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara mencangkok dan menyetek tanaman serta 

membuat catatan-catatan penting secara klasikal 
 

Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
Pertemuan III 
Kegiatan awal 
Siswa dimotivasi dengan diberi pertanyaan prasyarat: 
- Sebutkan bagian-bagian bunga! 
- Pohon apa saja yang dapat dicangkok? 
- Dengan cara bagaimana ayam berkembang biak? 
- Dengan cara bagaimana kambing berkembang biak? 
 
Kegiatan inti 
- Secara klasikan guru menjelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan 
- Siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan guru 
- Siswa dengan bimbingan guru menyebutkan cara-cara perkembangbiakan hewan 
- Dengan bimbingan guru siswa membandingkan cara perkembangbiakan ovipar dengan vivipar 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 

V. Alat dan Sumber Bahan 
- Lingkungan alam sekitar 
- Gambar-gambar perkembangbiakan tumbuhan dan hewan 
- Buku paket IPA kelas VI 
- Buku-buku yang relevan 
- Pengalaman guru  
 

VI. Penilaian 
a. Prosedur tes : Tertulis, lisan, proses 
b. Jenis tes  : Uraian singkat 
c. Alat tes  : Terlampir 

 
 
 
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah……………….. 

 

 
Guru Kelas VI 

 



 
 
 

( ) 
        NIP. 

 
 
 

( ) 
        NIP. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester : VI/I 
Alokasi Waktu : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

 
Standar Kompetensi  : 
Memahami cara perkembangbiakan makhluk hidup 
 
Kompetensi Dasar  : 
Mendiskripsi cara perkembangbiakan manusia 
 
Indikator   : 
- Menyebutkan cara perkembangbiakan manusia 
- Menyebutkan alat-alat reproduksi laki-laki dan perempuan 
- Menjelaskan tahapan perkembangan janin 
- Menjelaskan sifat-sifat manusia sesuai dengan perkembangan usia 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu: 
- Menyebutkan cara perkembangbiakan pada manusia 
- Menjelaskan sifat-sifat manusia sesuai dengan perkembangan usia 
- Menyebutkan alat-alat reproduksi laki-laki dan perempuan 
- Menjelaskan tahapan berkembangan janin 
 

II. Materi Pokok 
Cara perkembangbiakan manusia 
 

III. Metode Pembelajaran 
- Diskusi / Kerja kelompok 
- Ceramah  
- Tanya jawab 
 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan I 
Kegiatan awal 
Siswa dimotivasi dengan diberi pertanyaan prasyarat: 
- Bagaimana hewan berkembang biak? 
- Apakah manusia juga berkembang biak? 
 
Kegiatan inti 
- Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang cara perkembangbiakan pada manusia dan alat 

reproduksi laki-laki dan perempuan 
- Dengan bimbingan guru siswa melakukan Tanya jawab 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat catatan-catatan  penting 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
Pertemuan II 
Kegiatan awal 
Siswa dimotivasi dengan diberi pertanyaan prasyarat: 
Mengapa manusia perlu berkembangbiak? 
 
Kegiatan inti 
- Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tehapan perkembangbiakan janin. 
- Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang sifat-sifat manusia sesuai dengan perkembangan 

usia 
- Dengan bimbingan guru siswa melakukan Tanya jawab 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat catatan-catatan penting 
 
Kegiatan akhir 



Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 
pembelajaran tersebut 

Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 

V. Alat dan Sumber Bahan 
- Lingkungan sekitar 
- Gambar-gambar perkembangan janin 
- Buku paket IPA kelas VI 
- Buku-buku yang relevan 
- Pengalaman guru 
 

VI. Penilaian 
a. Prosedur tes : Tertulis, lisan, proses 
b. Jenis tes  : Uraian singkat 
c. Alat tes  : Terlampir 

 
 
 
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah……………….. 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 

 
Guru Kelas VI 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester : VI/I 
Alokasi Waktu : 12 x 35 menit (6 x pertemuan) 

 
Standar Kompetensi  : 
Memahami pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan 
 
Kompetensi Dasar  : 
- Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan alam (ekosistem) 
- Mengidentifikasi bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia yang mengarah pada 

ketidakseimbangan 
- Mengidentifikasi bagian hewan yang sering dimanfaatkan manusia yang mengarah pada 

ketidakseimbangan 
 
Indikator    : 
- Menjelaskan berbagai kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan alam (ekosistem) 
- Menjelaskan usaha manusia untuk memperbaiki kerusahan alam (ekosistem) 
- Menyebutkan bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia 
- Menjelaskan akibat penggunaan tumbuhan terhadap ketidakseimbangan lingkungan. 
- Menjelaskan cara mengatasi ketidakseimbangan lingkungan akibat pemanfaatan tumbuhan yang tidak 

bijaksana. 
- Menyebutkan bagian-bagian tubuh hewan yang sering dimafaatkan manusia (gading gajah, kulit ular, dll) 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu: 
- Menjelaskan berbagai kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan alam (ekosistem) 
- Menjelaskan usaha manusia untuk memperbaiki kerusakan alam (ekosistem) 
- Cara mengatasi ketidakseimbangan lingkungan akibat pemanfaatan tumbuhan yang tidak bijaksana. 
 

II. Materi Pokok 
- Pengaruh kegiatan manusia terhadap alam 
- Bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia 
- Bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia dan akibatnya 
 

III. Metode Pembelajaran 
- Diskusi / Kerja kelompok 
- Ceramah  
- Tanya jawab 
 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan I 
Kegiatan awal 
Siswa dimotivasi dengan diberi pertanyaan prasyarat: 
- Apa kegunaan hutan bagi manusia? 
Kegiatan inti 
- Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai kerusakan hutan dapat mempengaruhi 

keseimbangan ekosistem dan usaha manusia untuk memperbaiki keseimbangan ekosistem. 
- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab 
- Dengan bimbingan guru membuat catatan-catatan penting 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
Pertemuan II 
Kegiatan awal 
Siswa dimotivasi dengan diberi pertanyaan prasyarat: 
- Bagaimana cara memperbaiki kerusakan hutan? 
 
Kegiatan inti 
- Siswa memperlihatkan penjelasan guru mengenai bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan 

manusia dan akibat penggunaan tumbuhan terhadak ketidakseimbangan lingkungan. 



- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat catatan-catatan penting 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
Pertemuan III 
Kegiatan awal 
Siswa dimotivasi dengan diberi pertanyaan prasyarat: 
- Apa akibat penggunaan tumbuhan terhadap ketidakseimbangan lingkungan? 
 
Kegiatan inti 
- Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai akibat penggunaan tumbuhan terhadap 

ketidakseimbangan lingkungan. 
- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat catatan-catatan penting 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
Pertemuan IV 
Kegiatan awal 
Siswa dimotivasi dengan diberi pertanyaan prasyarat: 
- Apa akibat penggunaa tumbuhan terhadap ketidakseimbangan lingkungan? 
 
Kegiatan inti 
- Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai akibat penggunaan tumbuhan terhadap 

ketidakseimbangan lingkungan. 
- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat catatan-catatan penting 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
Pertemuan V 
Kegiatan awal 
Siswa dimotivasi dengan diberi pertanyaan prasyarat: 
- Bagaimana cara pengatasi ketidakseimbangan lingkungan akibat pemanfaatan tumbuhan yang 

tidak bijaksana 
 
Kegiatan inti 
- Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai akibat penggunaan tumbuhan terhadap 

ketidakseimbangan lingkungan. 
- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat catatan-catatan penting 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
 
Pertemuan VI 
Kegiatan awal 
Siswa dimotivasi dengan diberi pertanyaan prasyarat: 
- Bagaimana cara pengatasi ketidakseimbangan lingkungan akibat pemanfaatan tumbuhan yang 

tidak bijaksana 
 
Kegiatan inti 
- Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai bagian-bagian tubuh hewan yang sering 

dimanfaatkan manusia (gading gajah, kulit ular) 



- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat catatan-catatan penting 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
 

V. Alat dan Sumber Bahan 
- Lingkungan sekitar 
- Gambar-gambar hutan 
- Buku paket IPA kelas VI 
- Buku-buku yang relevan 
- Pengalaman guru 
 

VI. Penilaian 
a. Prosedur tes : Tertulis, lisan, proses 
b. Jenis tes  : Uraian singkat 
c. Alat tes  : Terlampir 

 
Mengetahui 

Kepala Sekolah……………….. 
 

 
 

( ) 
        NIP. 

 
Guru Kelas VI 

 
 

 
( ) 

        NIP. 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester : VI/I 
Alokasi Waktu : 8 x 35 menit (4 x pertemuan) 

 
 
Standar Kompetensi  : 
Memahami pentingnya pelestarian jenis makhluk hidup untuk mencegah kepunahan 
 
Kompetensi Dasar  : 
- Mengidentifikasi jenis hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunahan. 
- Mendiskripsikan pentingnya pelestarian jenis makhluk hidup untuk perkembangan ilmu pengetahuan alam 

dan kehidupan masyarakat 
 
Indikator   : 
- Mengidentifikasi hewan yang mendekati kepunahan 
- Menginfentarisir jenis tumbuhan yang mendekati kepunahan 
- Memberi contoh hewan langka dan asal daerahnya 
- Memberi contoh tumbuhan langka dan asal daerahnya 
- Menjelaskan pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan alam 
- Menjelaskan pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah akhir pembelajaran siswa dapat: 
- Mengidentifikasi hewan yang mendekati kepunahan 
- Menginfentarisir jenis tumbuhan yang mendekati kepunahan 
- Memberi contoh hewan langka dan asal daerahnya 
- Memberi contoh tumbuhan langka dan asal daerahnya 
- Menjelaskan pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan 

alam 
- Menjelaskan pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam hubungannya dengan kehidupan 

masyarakat 
 

II. Materi Pokok 
- Hewan dan tumbuhan langka 



- Pelestarian makhluk hidup 
 

III. Metode 
- Diskusi / Kerja kelompok 
- Ceramah  
- Tanya jawab 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan I 
Kegiatan awal 
Siswa dimotivasi dengan diberi pertanyaan prasyarat: 
- Sebutkan hewan yang pernah kamu ketahui 
 
Kegiatan inti 
- Secara berkelompok siswa mengamati gambar hewan, kemudian mengelompokkan hewan langka 

dan tidak 
- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab 
- Dengan bimbingan guru siswa mendiskusikan hasil kerja kelompoknya 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan dan catatan-catatan penting 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
Pertemuan II 
Kegiatan awal 
Siswa dimotivasi dengan diberi pertanyaan prasyarat: 
- Sebutkan hewan yang hampir punah  
 
Kegiatan inti 
- Secara berkelompok siswa mengamati gambar hewan, kemudian mengelompokkan hewan langka 

dan tidak 
- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab 
- Dengan bimbingan guru siswa mendiskusikan hasil kerja kelompoknya 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan dan catatan-catatan penting 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
Pertemuan III 
Kegiatan awal 
Siswa dimotivasi dengan diberi pertanyaan prasyarat: 
- Sebutkan hewan yang hampir punah  
 
Kegiatan inti 
- Siswa memperhatikan penjelaan guru tentan pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam 

hubungannya dengan ilmu pengetahuan alam. 
- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab dan membuat catatan penting 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
Pertemuan IV 
Kegiatan awal 
Siswa dimotivasi dengan diberi pertanyaan prasyarat: 
- Sebutkan hewan yang hampir punah  
 
Kegiatan inti 
- Siswa memperhatikan penjelaan guru tentan pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam 

hubungannya dengan ilmu pengetahuan alam. 
- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab dan membuat catatan penting 



 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 

V. Alat dan Sumber Bahan 
- Lingkungan sekitar 
- Gambar-gambar hewan dan tumbuhan langka 
- Buku paket IPA kelas VI 
- Buku-buku yang relevan 
- Pengalaman guru 
 

VI. Penilaian  
a. Prosedur tes : Tertulis, lisan, proses 
b. Jenis tes  : Uraian singkat 
c. Alat tes  : Terlampir 

 
 
 
 

 
Mengetahui 

Kepala Sekolah……………….. 
 
 
 
 

( ) 
        NIP. 

 
Guru Kelas VI 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester : VI/I 
Alokasi Waktu : 10 x 35 menit (5 x pertemuan) 

 
 
Standar Kompetensi  : 
Memahami saling hubungan antara suhu, sifat hantaran dan kegunaan 
 
Kompetensi Dasar  : 
- Mebandingkan sifat kemampuan menghantar panas dari berbagai beda 
- Menjelaskan alasan pemilihan benda dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kemampuan mengantarkan 

panas 
 
 
Indikator   : 
- Melakukan percobaan untuk menyelidiki benda yang bersifat konduktor dan isolator. 
- Menggolongkan benda yang bersifat konduktor dan isolator 
- Menentukan berbagai benda yang dapat menghantarkan panas dalam kehidupan sehari-hari 
- Memberikan alasan memilih benda tertentu berdasarkan kemampuan menghantarkan panas 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah akhir pembelajaran siswa dapat: 
- Melakukan percobaan untuk menyelidiki benda yang bersifat konduktor dan isolator. 
- Menggolongkan benda yang bersifat konduktor dan isolator 
- Menentukan berbagai benda yang dapat menghantarkan panas dalam kehidupan sehari-hari 
- Memberikan alasan memilih benda tertentu berdasarkan kemampuan menghantarkan panas 
 

II. Materi Pokok 
- Konduktor dan isolator 
- Pemanfaatan benda dalam kehidupan 
 

III. Metode  
- Demonstrasi  
- Diskusi  
- Tanya jawab 



Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan I 
Kegiatan awal 
Menyiapkan alat-alat yang akan didemonstrasikan 
Apersepsi 
 
Kegiatan inti 
- Mendemonstrasikan penggunaan alat untuk menguji benda yang bersifat konduktor dan isolator 
- Mendiskusikan untuk mengiventarisir benda yang mempunyai sifat konduktor, isolator 
- Melaporkan hasil kerja kelompok pada diskusi kelas 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan dan membuat catatan-catatan penting 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
Pertemuan II 
Kegiatan awal 
Menyiapkan alat-alat yang akan didemonstrasikan 
Apersepsi 
 
Kegiatan inti 
- Mendemonstrasikan penggunaan alat untuk menguji benda yang bersifat konduktor dan isolator 
- Mendiskusikan untuk mengiventarisir benda yang mempunyai sifat konduktor, isolator 
- Melaporkan hasil kerja kelompok pada diskusi kelas 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan dan membuat catatan-catatan penting 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
Pertemuan III 
Kegiatan awal 
Apersepsi 
 
Kegiatan inti 
- Setelah memperlihatkan penjelasan guru siswa menggolongkan benda konduktor dan isolator 
- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab dan membuat catatan-catatan penting 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
 
Pertemuan IV 
Kegiatan awal 
Menyiapkan alat-alat yang akan didemonstrasikan 
Apersepsi 
 
Kegiatan inti 
- Mendemonstrasikan penggunaan alat untuk menguji benda yang bersifat konduktor dan isolator 
- Mendiskusikan untuk mengiventarisir benda yang mempunyai sifat konduktor, isolator 
- Melaporkan hasil kerja kelompok pada diskusi kelas 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan dan membuat catatan-catatan penting 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
Pertemuan V 
Kegiatan awal 



Apersepsi 
 
Kegiatan inti 
- Setelah memperhatikan penjelasan guru siswa secara kelompok mendiskusikan alasan memilih 

benda tertentu berdasarkan kemampuan panas 
- Dengan bimbingan guru siswa membawa hasil kerja kelompoknya ke diskusi kelas 
- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab dan membuat catatan-catatan penting 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan 

 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 

 
IV. Alat dan Sumber Bahan 

- KIT IPA 
- Buku paket IPA kelas VI 
- Buku-buku yang relevan 
- Pengalaman guru 
 

V. Penilaian 
a. Prosedur tes : Tertulis, lisan, proses 
b. Jenis tes  : Uraian singkat, tugas 
c. Alat tes  : Terlampir 

 
Mengetahui 

Kepala Sekolah……………….. 
 

 
( ) 

        NIP. 

 
Guru Kelas VI 

 
 

( ) 
        NIP. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester : VI/I 
Alokasi Waktu : 8 x 35 menit (4 x pertemuan) 

 
 
Standar Kompetensi  : 
Memahami faktor penyebab perubahan benda 
 
Kompetensi Dasar  : 
- Menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan benda (pelapukan, perkaratan, pembusukan) melalui 

pengamatan. 
 
Indikator   : 
- Menyebutkan hasil pengamatan bahwa perubahan benda dipengaruhi oleh berbagai kondisi (suhu, 

kelembaban, bakteri) 
- Menggolongkan perubahan berdasarkan faktor yang mempengaruhinya 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah akhir pembelajaran siswa dapat: 
- Menyebutkan hasil pengamatan bahwa perubahan benda dipengaruhi oleh berbagai kondisi (suhu, 

kelembaban, bakteri) 
- Menggolongkan perubahan berdasarkan faktor yang mempengaruhinya 

 
II. Materi Pokok 

Penyebab perubahan benda 
 

III. Metode 
- Eksperimen  
- Tanya jawab 
- Tugas  
 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan I 
Kegiatan awal 
- Menyiapkan alat-alat  
- Apersepsi  
 
Kegiatan inti 
- Secara kelompok siswa melakukan percobaan bahwa perubahan benda dipengaruhi suhu 
- Dengan bimbingan guru siswa membawa hasil kerja kelompoknya ke diskusi kelas 
- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab dan membuat catatan-catatan penting. 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
 
Pertemuan II 
Kegiatan awal 
- Menyiapkan alat-alat  
- Apersepsi  
 
Kegiatan inti 
- Secara kelompok siswa melakukan percobaan bahwa perubahan benda dipengaruhi kelembaban 
- Dengan bimbingan guru siswa membawa hasil kerja kelompoknya ke diskusi kelas 
- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab dan membuat catatan-catatan penting. 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan 
 
Kegiatan akhir 



Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 
pembelajaran tersebut 

Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
Pertemuan III 
Kegiatan awal 
- Menyiapkan alat-alat  
- Apersepsi  
 
Kegiatan inti 
- Secara kelompok siswa melakukan percobaan bahwa perubahan benda dipengaruhi bakteri 
- Dengan bimbingan guru siswa membawa hasil kerja kelompoknya ke diskusi kelas 
- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab dan membuat catatan-catatan penting. 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
Pertemuan IV 
Kegiatan awal 
Apersepsi 
 
Kegiatan inti 
- Secara kelompok siswa melakukan kerja kelompok membahas penyebab perubahan dan kemudian 

mengelompokkan berdasarnya oenyebabnnya. 
- Dengan bimbingan guru siswa membawa hasil kerja kelompoknya ke diskusi kelas 
- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab dan membuat catatan-catatan penting. 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 

V. Sumber dan Bahan 
- KIT IPA 
- Buku paket IPA kelas VI 
- Buku-buku yang relevan 
- Pengalaman guru 
 

VI. Penilaian 
a. Prosedur tes : Tertulis, lisan, proses 
b. Jenis tes  : Uraian singkat, tugas 
c. Alat tes  : Terlampir 

 
 
 
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah……………….. 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 

 
Guru Kelas VI 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester : VI/I 
Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (4 x pertemuan) 

 
 
Standar Kompetensi  : 
Memahami faktor penyebab perubahan benda 
 
Kompetensi Dasar  : 
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan pemilihan benda / bahan untuk tujuan tertentu (karet, 

logam, plastik) 
 
Indikator   : 
- Menentukan jenis / bahan dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari 
- Memberikan alasan penggunaan suatu benda tertentu yang digunakan untuk tujuan tertentu 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah eksperimen siswa dapat: 
- Menentukan jenis / bahan dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari 
- Memberikan alasan penggunaan suatu benda tertentu yang digunakan untuk tujuan tertentu 
 

II. Materi Pokok 
Sifat bahan dan kegunaannya 
 

III. Metode 
- Eksperimen  
- Tanya jawab 
- Tugas  
 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan I 
Kegiatan awal 
- Menyiapkan alat-alat  
- Apersepsi  
 
Kegiatan inti 
- Secara kelompok siswa melakukan kerja kelompok jenis bahan / benda dan kegunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari 
- Dengan bimbingan guru siswa membawa hasil kerja kelompoknya ke diskusi kelas 
- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab dan membuat catatan-catatan penting. 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
 
Pertemuan II 
Kegiatan awal 
- Menyiapkan alat-alat  
- Apersepsi  
 
Kegiatan inti 
- Secara kelompok siswa melakukan kerja kelompok jenis bahan / benda dan kegunaannya dalam 

kehidupan sehari-hari 
- Dengan bimbingan guru siswa membawa hasil kerja kelompoknya ke diskusi kelas 
- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab dan membuat catatan-catatan penting. 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan 
 
Kegiatan akhir 



Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 
pembelajaran tersebut 

Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 
Pertemuan III 
Kegiatan awal 
- Menyiapkan alat-alat  
- Apersepsi  
 
Kegiatan inti 
- Secara kelompok siswa melakukan kerja kelompok menentukan alasan penggunaan berbagai 

keperluan. 
- Dengan bimbingan guru siswa membawa hasil kerja kelompoknya ke diskusi kelas 
- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab dan membuat catatan-catatan penting. 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
Pertemuan IV 
Kegiatan awal 
- Menyiapkan alat-alat  
- Apersepsi  
 
Kegiatan inti 
- Secara kelompok siswa melakukan kerja kelompok menentukan alasan penggunaan berbagai 

keperluan. 
- Dengan bimbingan guru siswa membawa hasil kerja kelompoknya ke diskusi kelas 
- Dengan bimbingan guru siswa diajak Tanya jawab dan membuat catatan-catatan penting. 
- Dengan bimbingan guru siswa membuat kesimpulan 
 
Kegiatan akhir 
Refleksi : memberikan penguatan dan pembahasan masalah yang muncul dari kegiatan 

pembelajaran tersebut 
Tindak Lanjut : Siswa diberi tugas PR 
 

V. Alat dan Sumber Bahan 
- KIT IPA 
- Buku paket IPA kelas VI 
- Buku-buku yang relevan 
- Pengalaman guru 
 

VI. Penilaian 
a. Prosedur tes : Tertulis, lisan, proses 
b. Jenis tes  : Uraian singkat, tugas 
c. Alat tes  : Terlampir 

 
 
 
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah……………….. 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 

 
Guru Kelas VI 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Sekolah  :  
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/ Semester : VI/2 
Kompetensi Dasar : 7. Mempratekkan pola penggunaan perpindahan energi  
Kompetensi Dasar : 7.1 Melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan antara gaya dan 

gerak / model jungkat-jungkit, ketapel / model traktor sederhana energi 
pegas 

Indikator : -  Menentukan hubungan antara beban-beban, jarak, dan gerak pada 
jungkat-jungkit 

  - Menentukan hubungan antara gaya pegas dengan gerak benda 
  - Menentukan hubungan antara gaya gesek dengan gerak benda 
Alokasi Waktu : 6 jam pelajaran (3 x pertemuan) 
 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat: 
1. Menentukan hubungan antara beban, jarak dan gerak pada jungkat-jungkit 
2. Menentukan hubungan antara gaya pegas dengan gerak benda 
3. Menentukan hubungan antara gaya gesek dengan gerak benda 
 

II. Materi Pembelajaran 
- Pengaruh gaya terhadap gerak 
- Gaya dan gerak 
 

III. Metode Pembelajaran 
1. Model pembelajaran  : Kelompok  
2. Metode    : Demonstrasi 
     Ceramah  
     Diskusi 
 

IV. Langkah-langkah Kegiatan 
Pertemuan I 
a. Kegiatan awal 

- Menyiapkan alat-alat (jungkat-jungkit) 
- Pembagian kelompok 
- Apersepsi : Setiap kita bergerak memerlukan…. 
   Karena pengaruh gaya benda akan…. 



b. Kegiatan inti 
- Siswa mengambil alat-alat yang telah disediakan guru 
- Siswa melakukan percobaan secara kelompok 
- Siswa membuat laporan kegiatan dengan bimbingan guru 

c. Kegiatan akhir 
- Melaporkan hasil kerja kelompok 
- Bersama guru membuat kesimpulan 

 
Pertemuan II 
a. Kegiatan awal 

- Guru menyiapkan alat-alat (mobil-mobilan, karet gelang) 
- Membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
- Apersepsi :  

Yang dimaksud dengan gaya adalah… 
Letak tumpuhan pada jungkat-jungkit sama, benda beratnya sama keadaan jungkat-jungkit… 

b. Kegiatan inti 
- Siswa mengambil alat-alat yang telah disediakan guru 
- Siswa melakukan percobaan secara kelompok 
- Siswa membuat laporan kegiatan dengan bimbingan guru 

c. Kegiatan akhir 
- Melaporkan hasil kerja kelompok 
- Bersama guru membuat kesimpulan 
 

Pertemuan III 
a. Kegiatan awal 

- Guru menyiapkan alat-alat (kaca, kayu kasar dan benda-benda lainnya) 
- Membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
- Apersepsi :  

Kelereng dilempar di atas tanah dengan di atas ubin mana yang lebih cepat bergerak… 
d. Kegiatan inti 

- Siswa mengambil alat-alat yang telah disediakan guru 
- Siswa melakukan percobaan secara kelompok 
- Siswa membuat laporan kegiatan dengan bimbingan guru 

e. Kegiatan akhir 
- Melaporkan hasil kerja kelompok 
- Bersama guru membuat kesimpulan 
 

V. Alat dan Sumber Belajar 
Alat: 
1. Jungkat-jungkit dari penggaris, kota kayu kecil benda lain sebagai beban 
2. Karet gelang, mobil-mobilan, papan kecil 
3. Kelereng, kaca, pasir (lingkungan sekolah) 
Sumber belajar: 
- Sains 4  
- Sains 6  
 

VI. Penilaian 
1. Teknik penilaian 

- Unjuk kerja 
- Tertulis  

2. Bentuk Instrumen 
- Praktik 
- Tertulis lembar jawab 

 
Contoh instrimen. 
1. Buktikan bahwa berat benda mempengaruhi gaya! 
2. Buktikan bahwa benda itu mempunyai berat yang berbeda-beda! 
3. Butikan bahwa permukaan suatu benda memperngaruhi gerak suatu benda! 
 
Jawablah pertanyaan singkat dan benar! 
1. Bila tumpuhan tidak sama, berat benda sama keadaan jungkat-jungkita adalah…. 
2. Mobil-mobilan kecil yang ditarik menggunakan karet gelang akan berubah…. 
3. Permukaan suatu bidang yang licin benda bergerak lebih…. 

 
 



 
 
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah……………….. 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 

 
Guru Kelas VI 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Sekolah  :  
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/ Semester : VI/2 
Kompetensi Dasar : 7. Mempratekkan pola penggunaan perpindahan energi  
Kompetensi Dasar : 7.2 Menyajikan informasi tentang perpindahan dan perubahan energi listrik 
Indikator : -  Menentukan hubungan antara beban-beban, jarak, dan gerak pada 

jungkat-jungkit 
  - Mendiskripsikan perubahan energi listrik menjadi energi lain 
Alokasi Waktu : 6 jam pelajaran (3 x pertemuan) 
 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat: 
1. Menjelaskan cara perpindahan energi listrik 
2. Mendiskripsikan perubahan energi listrik menjadi energi lain 
 

II. Materi Pembelajaran 
- Perpindahan dan perubahan energi listrik 
- Gaya dan gerak 
 

III. Metode Pembelajaran 
1. Model pembelajaran  : Kelompok  
2. Metode    : Demonstrasi 
     Ceramah  
     Diskusi 
 

IV. Langkah-langkah Kegiatan: 
Pertemuan I 
a. Kegiatan awal 

- Menyiapkan alat-alat 
- Membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
- Apersepsi: Apakah fungsi plastik dalam kehidupan sehari-hari 
 

b. Kegiatan inti 
- Siswa mengambil alat-alat yang telah disediakan guru (alat membawa sendiri) 
- Siswa melakukan percobaan penggaris platik dan kertas 
- Siswa membuat laporan dengan bimbingan guru 
 



c. Kegiatan akhir 
- Laporan hasil kerja kelompok 
- Bersama guru membuat kesimpulan 

 
Pertemuan II 
a. Kegiatan awal 

- Menyiapkan alat-alat (Kipas, tape, lampu) 
- Membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
- Apersepsi:  

Lampu neon bisa menyala karena adanya aliran…. 
Lampu neon menyala listrik mengalir melalui…. 

 
d. Kegiatan inti 

- Siswa mengambil alat-alat yang telah disediakan guru  
- Siswa melakukan percobaan secara kelompok (kipas, lampu, tape dll) 
- Siswa membuat laporan dengan bimbingan guru 
 

e. Kegiatan akhir 
- Laporan hasil kerja kelompok 
- Bersama guru membuat kesimpulan 
 

Pertemuan III 
a. Kegiatan awal 

- Menyiapkan alat-alat (setrika, solder, jam) 
- Membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
- Apersepsi:  

Bila kapas argin dinyatakan bagian mana yang bergerak…. 
 

b. Kegiatan inti 
- Siswa mengambil alat-alat yang telah disediakan guru  
- Siswa melakukan percobaan secara kelompok (kipas, lampu, tape dll) 
- Siswa membuat laporan dengan bimbingan guru 
 

c. Kegiatan akhir 
- Laporan hasil kerja kelompok 
- Bersama guru membuat kesimpulan 
 

V. Alat dan Sumber Belajar 
Alat: 
1. Penggaris mika, sisir, kertas 
2. Kipas (fan), setrika, lampu, solder, tape (alat-alat dilingkungan sekolah) 
3. Kelereng, kaca, pasir (lingkungan sekolah) 
 
Sumber belajar: 
- Sains 4  
- Sains 6  
 

VI. Penilaian 
1. Teknik penilaian 

- Unjuk kerja 
- Tertulis  

2. Bentuk Instrumen 
- Praktik 
- Tertulis lembar jawab 

 
Contoh instrument 
A. Unjuk kerja 

- Lakukan percobaan dengan menggunakan penggaris mika! 
• Gosok berkali-kali pada rambut (penggaris) lalu potong kecil-kecil kertas tipis. 
• Dekatkan penggaris tersebut apa yang terjadi? 

- Lakukan percobaan di bawah ini! 
• Nyalakan kipas, nyalakan lampu dst. Lihat apa yang terjadi? 
 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas! 
1. Sisir yang bersih didekatkan pada rambut yang kering, rambut akan…. 



2. Kertas tipis bergerak naik turun bila didekatkan penggaris mika karena energi… 
3. Kipas angin bergerak karena adanya…. 
4. Solder listrik menjadi panas adalah perubahan energi listrik menjadi energi… 
5. Lampu menyala perubahan energi listrik menjadi energi…. 

 
 
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah……………….. 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 

 
Guru Kelas VI 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Sekolah  :  
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/ Semester : VI/2 
Kompetensi Dasar : 8. Memahami pentingnya penghematan energi listrik 
Kompetensi Dasar : 8.1 Mengidentifikasi kegunaan energi listrik dan berpartisipasi dalam 

penghematannya dalam kehidupan sehari-hari 
Indikator : -  Menyebutkan nama-nama alat listrik dalam kehidupan sehari-hari 
  - Menjelaskan kegunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari 
  - Menentukan besar energi listrik yang digunakan alat-alat listrik 
  - Menghitung biaya listrik yang digunakan oleh alat-alat listrik 
  - Menjelakan cara menghemat energi listrik 
Alokasi Waktu : 6 jam pelajaran (3 x pertemuan) 
 
 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat: 
1. Menyebutkan nama-nama alat listrik dalam kehidupan sehari-hari 
2. Menjelaskan kegunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari 
3. Menentukan besar energi listrik yang digunakan alat-alat listrik 
4. Menghitung biaya listrik yang digunakan oleh alat-alat listrik 
5. Menjelakan cara menghemat energi listrik 
 

II. Materi Pembelajaran 
- Hemat energi listrik 
- Kegunaan energi listrik dan penghematannya 
 

III. Metode Pembelajaran 
1. Model pembelajaran  : Kelompok  
2. Metode    : Demonstrasi 
     Ceramah  
     Diskusi 
 



IV. Langkah-langkag Kegiatan 
Pertemuan I 
a. Kegiatan awal 

- Menyiapkan alat-alat (lampu, bolam, kipas, saklar, stop kontak, dll) 
- Membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
- Apersepsi: 

Lampu dapat menyala sebab…. 
Karena aliran listrik, kulkan menjadi…. 

b. Kegiatan inti 
- Siswa mengambil alat-alat yang telah disediakan guru (sesuai perintah) 
- Siswa mengamati peralatan yang telah diambil (secara kelompok) 
- Siswa membuat laporan sederhana dengan bimbingan guru  

c. Kegiatan akhir 
- Laporang hasil kerja kelompok kemuka kelas (perwakilan kelompok) 
- Tes unjuk kerja 

 
Pertemuan II 
a. Kegiatan awal 

- Menyiapkan alat-alat  
- Membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
- Apersepsi: 

Beri dua contoh alat dari fungsi listrik sebagai pendinginan… 
b. Kegiatan inti 

- Siswa mengambil balon yang telah disediakan guru  
- Siswa melakukan percobaan secara kelompok (sesuai perintah guru) 
- Siswa membuat laporan sederhana dengan bimbingan guru  

c. Kegiatan akhir 
- Laporang hasil kerja kelompok  
- Tes unjuk kerja 
 

Pertemuan III 
a. Kegiatan awal 

- Menyiapkan alat-alat  
- Membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
- Apersepsi: 

Pada wadah lampu neon tertulis 110V – 220V apakah maksudnya…. 
b. Kegiatan inti 

- Siswa berdiskusi secara kelompok 
- Siswa membuat laporan sederhana dengan bimbingan guru  



c. Kegiatan akhir 
- Laporang hasil kerja kelompok kemuka kelas (perwakilan kelompok) 
- Tes unjuk kerja 
 

V. Alat dan Sumber Belajar 
Alat: 
1. Penggaris mika, sisir, kertas 
2. Kipas (fan), setrika, lampu, solder, tape (alat-alat dilingkungan sekolah) 
3. Kelereng, kaca, pasir (lingkungan sekolah) 
 
Sumber belajar: 
- Sains 4  
- Sains 6  
 

VI. Penilaian 
1. Teknik penilaian 

- Tertulis  
2. Bentuk Instrumen 

- Tertulis jawab singkat 
 
Jawablah pertanyaan dengan singkat dan benar! 
1. Saklar berfungsi untuk…. 
2. Salah satu kegunaan listrik adalah…. 
3. Fungsi sekering adalah…. 
4. Dalam lampu neon tertulis 10 Watt maksudnya adalah…. 
5. Pada waktu tidur lampu yang tidak dipakai di…. 

 
 
 
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah……………….. 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 

 
Guru Kelas VI 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Sekolah  :  
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas/ Semester : VI/2 
Kompetensi Dasar : 8. Memahami pentingnya penghematan energi listrik 
Kompetensi Dasar : 8.2 Membuat suatu karya / model yang menggunakan energi 

listrik/alat/model lampu lalu lintas/ kapal terbang/ mobil-mobilan/ model 
penerangan rumah 

Indikator : -  Merancang berbagai karya 
  - Membuat berbagai karya 
  - Menguji coba berbagai cara 
Alokasi Waktu : 8 jam pelajaran (4 x pertemuan) 
 
 
 
I. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat: 
1. Merancang berbagai karya 
2. Membuat berbagai karya 
3. Menguji coba berbagai cara 
 

II. Materi Pembelajaran 
Membuat berbagai hasil karya 
 

III. Metode Pembelajaran 
1. Model pembelajaran  : Kelompok  
2. Metode    : Demonstrasi 
     Ceramah  
     Diskusi 
 

IV. Langkah-langkah Kegiatan 
Pertemuan I 
a. Kegiatan awal 

- Menyiapkan alat-alat  
- Membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
- Apersepsi: 

Apa yang dimaksud tulisan pada bola lampu 10 watt 
b. Kegiatan inti 

- Siswa dan guru menyiapkan alat-alat untuk merancang sebuah karya (alam banjir) 
- Siswa menulis berbagai macam peralatan yang diperlukan 



c. Kegiatan akhir 
Mempersiapkan alat-alat (pengumpulan) 
 

Pertemuan II 
a. Kegiatan awal 

- Menyiapkan alat-alat  
- Membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
- Apersepsi: 

Apakah fungsi alarm banjir…. 
b. Kegiatan inti 

- Siswa dan guru menyiapkan alat-alat untuk merancang sebuah karya (alarm banjir) 
- Siswa menulis berbagai macam peralatan yang diperlukan 

c. Kegiatan akhir 
Mempersiapkan alat-alat (pengumpulan) 

 
VII. Alat dan Sumber Belajar 

Alat: 
1.Kipas (fan), setrika, lampu, solder, tape (alat-alat dilingkungan sekolah) 
2.Kelereng, kaca, pasir (lingkungan sekolah) 
 
Sumber belajar: 
- Sains 4  
- Sains 6  
 

VIII. Penilaian 
1. Teknik penilaian 

- Tertulis  
2. Bentuk Instrumen 

- Tertulis jawab singkat 
 
Jawablah pertanyaan dengan singkat dan benar! 
1. Apakah fungsi alarm banjir? 
2. Alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat alarm banjir? 

 
 
 
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah……………….. 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 

 
Guru Kelas VI 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Alokasi Waktu : 16 jam (8 x pertemuan) 
Kompetensi Dasar : 9. Memahami matahari sebagai pusat tata surya dan interaksi bumi dalam 

tata surya. 
Kompetensi Dasar : 9.1 Mendiskripsikan sistem tata surya dan posisi penyusun tata surya 
  9.2 Mendiskripsikan peristiwa rotasi bumi, revolusi bumi dan revolusi bulan 
Indikator : -  Menjelaskan pengertian tata surya 
  - Mengurutkan nama-nama planet dalam sistem tata surya 
  - Menjelaskan sifat-sifat planet / satelit dalam tata surya 
  - Perbedaan planet dan bintang 
  - Menjelaskan rotasi bumi dan akibatnya 
  - Menjelaskan revolusi bumi dan akibatnya 
  - Mendemonstrasikan rotasi bulan dan revolusi bulan 
  - Mendemonstrasikan rotasi bumi dan revolusi bumi terhadap matahari 
  - Mendemonstrasikan rotasi bulan dan revolusi bulan terhadap bumi, 

sekaligus rotasi bumi, dan revolusi bumi terhadap matahari 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan 1 
- Pada akhir pembelajaran siswa dapat menjelaskan pengertian tata surya 
Pertemuan 2 
Pada akhir pembelajaran siswa dapat: 
1. Mengurutkan nama-nama planet dalam sistem tata surya 
2. Menjelaskan sifat-sifat planet / satelit dalam tata surya 
Pertemuan 3 
- Pada akhir pembelajaran siswa dapat membedakan planet dan bintang 
Pertemuan 4 
- Pada akhir pembelajaran siswa dapat menjelaskan rotasi bumi dan akibatnya. 
Pertemuan 5 
- Pada akhir pembelajaran siswa dapat menjelaskan revolusi bumi dan akibatny 
Pertemuan 6 
- Pada akhir pembelajaran siswa dapat mendemonstrasikan rotasi bulan dan revolusi bulan mengelilingi 

bumi 
Pertemuan 7 
- Pada akhir pembelajaran siswa dapat mendemosntrasikan rotasi bumi dan revolusi bumi terhadap 

matahari 
Pertemuan 8 
- Pada akhir pembelajaran siswa dapat mendemonstrasikan rotasi bulan dan revolusi bulan terhadap 

bumi, sekaligus rotasi bumi, dan revolusi bumi terhadap matahari. 
 
B. Materi Pembelajaran 

Pertemuan 1 
a. Kegiatan awal 

- Pengertian tata surya dan posisi penyusun tata surya 
b. Kegiatan inti 

- Siswa bersama guru menyiapkan alat-alat membuat karya rangkaian penerangan rumah  
- Siswa membuat laporan kegiatan secara kelompok 

c. Kegiatan akhir 
- Melaporkan hasil kerja 

 
Pertemuan IV 
a. Kegiatan awal 

- Guru menyiapkan alat-alat 
- Membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
- Apersepsi: 

Sebutkan alat-alat untuk membuat rangkaian listrik dalam rumah 
 

b. Kegiatan inti 
- Siswa menyiapkan alat-alat 
- Siswa mencoba menggunakan peralatan (alarm, rangkaian listrik) secara perorangan 
- Membuat laporan secara lisan 
 



c. Kegiatan akhir 
- Melaporkan hasil kerja 

 
C. Alat dan Sumber Belajar 

Alat: 
1. Kabel, balon, bateray 
2. Kipas (fan), seterika, lampu, solder, tape (alat-alat dilingkungan sekolah) 
Sumber belajar 
- Sains 4  
 

D. Penilaian 
1. Teknik penilaian: 

- Unjuk kerja 
2. Bentuk instrument 

- praktek 
 
Contoh instrument 
1. Buatlah alarm banjir dengan alat-alat sebagai berikut: 

a. ember plastic 
b. tiga buah pola plastic kecil 
c. kabel 
d. pralon kecil 
e. solasi 
f. klakson 

2. Buatlah rangkaian listrik rumah dengan alat-alat sebagai berikut: 
a. Kabel 
b. 2 bolam 
c. 3 saklar 
d. 2 baterai  

Mengetahui 
Kepala Sekolah……………….. 

 
 

( ) 
        NIP. 

 
Guru Kelas VI 

 
 

( ) 
        NIP. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Alokasi Waktu : 16 jam (8 x pertemuan) 
Kompetensi Dasar : 9. Memahami matahari sebagai pusat tata surya dan interaksi bumi dalam 

tata surya. 
Kompetensi Dasar : 9.1 Mendiskripsikan sistem tata surya dan posisi penyusun tata surya 
  9.2 Mendiskripsikan peristiwa rotasi bumi, revolusi bumi dan revolusi bulan 
Indikator : -  Menjelaskan pengertian tata surya 
  - Mengurutkan nama-nama planet dalam sistem tata surya 
  - Menjelaskan sifat-sifat planet / satelit dalam tata surya 
  - Perbedaan planet dan bintang 
  - Menjelaskan rotasi bumi dan akibatnya 
  - Menjelaskan revolusi bumi dan akibatnya 
  - Mendemonstrasikan rotasi bulan dan revolusi bulan 
  - Mendemonstrasikan rotasi bumi dan revolusi bumi terhadap matahari 
  - Mendemonstrasikan rotasi bulan dan revolusi bulan terhadap bumi, 

sekaligus rotasi bumi, dan revolusi bumi terhadap matahari 
 
 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan 1 
- Pada akhir pembelajaran siswa dapat menjelaskan pengertian tata surya 
Pertemuan 2 
Pada akhir pembelajaran siswa dapat: 
3. Mengurutkan nama-nama planet dalam sistem tata surya 
4. Menjelaskan sifat-sifat planet / satelit dalam tata surya 



Pertemuan 3 
- Pada akhir pembelajaran siswa dapat membedakan planet dan bintang 
Pertemuan 4 
- Pada akhir pembelajaran siswa dapat menjelaskan rotasi bumi dan akibatnya. 
Pertemuan 5 
- Pada akhir pembelajaran siswa dapat menjelaskan revolusi bumi dan akibatnya. 
Pertemuan 6 
- Pada akhir pembelajaran siswa dapat mendemonstrasikan rotasi bulan dan revolusi bulan mengelilingi 

bumi 
Pertemuan 7 
- Pada akhir pembelajaran siswa dapat mendemosntrasikan rotasi bumi dan revolusi bumi terhadap 

matahari 
Pertemuan 8 
- Pada akhir pembelajaran siswa dapat mendemonstrasikan rotasi bulan dan revolusi bulan terhadap 

bumi, sekaligus rotasi bumi, dan revolusi bumi terhadap matahari. 
 
B. Materi Pembelajaran 

Pertemuan 1 
- Pengertian tata surya dan posisi penyusun tata surya 
Pertemuan 2 
- Urutan nama-nama planet dalam sistem tata surya 
- Sifat-sifat planet / satelit dalam tata surya 
Pertemuan 3 
- Perbedaan planet dan bintang 
Pertemuan 4 
- Rotasi bumi dan akibatnya 
Pertemuan 5 
- Revolusi bulan dan akibatnya 
Pertemuan 6 
- Rotasi bulan dan revolusi bulan mengelilingi bumi 
Pertemuan 7 
- Rotasi bumi dan revolusi bumi terhadap matahari 
Pertemuan 8 
- Mendemonstrasikan rotasi bumi dan revolusi bulan terhadap bumi sekaligus rotasi bumi dan revolusi 

bumi terhadap matahari 
 

C. Metode/ Tehnik 
a. Ceramah bervariasi 
b. Tanya jawab 
c. Tugas 
d. Demonstrasi 
e. Diskusi kelompok 
 

D. Langkah-langkah kegiatan 
Pertemuan 1 (2 jam) 
1. Kegiatan awal 

Menyanyi bersama “Bintang Kejora”, kemudian Tanya jawab tentang tata surya 
2. Kegiatan inti 

Menjelaskan pengertian tata surya 
Memberi contoh-contoh jenis tata surya 
Mengerjakan soal 

3. Kegiatan akhir 
Membahas soal-soal yang dikerjakan siswa dan mengulangi tentang pengertian tata surya 

Pertemuan 2 (2 jam) 
1. Kegiatan awal 

Tanya jawab pengertian tata surya dan nama-nama planet 
2. Kegiatan inti 

Menjelaskan nama-nama planet dalam sistem tata surya dan sifat-sifat planet/ satelit dalam sistem tata 
surya 
Mengerjakan tugas 

3. Kegiatan akhir 
Menyimpulkan materi yang telah diberikan tentang nama-nama planet dalam sistem tata surya dan 
sifat-sifat planet/ satelit dalam sistem tata surya 

Pertemuan 3 (2 jam) 
1. Kegiatan awal 



Tanya jawab pengertian tata surya dan nama-nama planet serta perbedaan planet dan bintang 
2. Kegiatan inti 

Menjelaskan tentang perbedaan planet dan bintang 
Mengerjakan tugas 
Membahas soal-soal yang dikerjakan 

3. Kegiatan akhir 
Memperjelas materi yang diberikan  

Pertemuan 4 (2 jam) 
1. Kegiatan awal 

Tanya jawab tentang perbedaan planet dan bintang 
2. Kegiatan inti 

Menjelaskan rotasi bumi dan akibatnya 
Berdiskusi kelompok tentang rotasi bumi dan akibatnya 
Mengerjakan tugas 
Membahas hasil diskusi kelompok 

3. Kegiatan akhir 
Memperjelas materi yang telah diberikan 

Pertemuan 5 (2 jam) 
1. Kegiatan awa 

Tanya jawab mengenai rotasi bumi dan akibatnya 
2. Kegiatan inti 

Menjelaskan tentang revolusi bumi dan akibatnya 
Mendemonstrasikan atau bermain peran cara bumi berevolusi dan mendiskusikan akibatnya 
Mengerjakan tugas 

3. Kegiatan akhir 
Menyimpulkan tentang revolusi bumi dan akibatnya 

Pertemuan 6 (2 jam) 
1. Kegiatan awal 

Tanya jawab tentang revolusi bumi dan akibatnya 
2. Kegiatan inti 

Menjelaskan tentang rotasi bulan dan revolusi bulan 
Mendemonstrasikan cara berevolusi dan berotasi bulan mengelilingi bumi 
Mengamati dan mendiskusikan akibatnya 
Mengerjakan tugas 

3. Kegiatan akhir 
Memperjelas materi yang diberikan dalam pembahasan tugas 

Pertemuan 7 (2 jam) 
1. Kegiatan awal 

Mengulang penjelasan tentang rotasi bulan dan revolusi bulan mengelilingi bumi 
2. Kegiatan inti 

Menjelaskan tentang rotasi bumi dan revolusi bumi terhadap matahari 
Mendemonstrasikan cara bulan berotasi dan berevolusi terhadap matahari 
Mengerjakan tugas 

3. Kegiatan akhir 
Menyimpulkan materi yang telah diberikan pembahasan tugas  

Pertemuan 8 (2 jam) 
1. Kegiatan awal 

Tanya jawab dan penjelasan tentang rotasi bumi dan revolusi bumi terhadap matahari 
2. Kegiatan inti 

Menjelaskan tentang rotasi bulan dan revolusi bulan terhadap bumi sekaligus rotasi bumi dan revolusi 
bumi terhadap matahari dan akibatnya 
Mendemonstrasikan rotasi bulan dan revolusi bulan terhadap bumi sekaligus rotasi bumi dan revolusi 
bumi terhadap matahari dan akibatnya 

3. Kegiatan akhir 
Memperjelas materi yang diberikan dan membahas tugas 

 
E. Sumber Belajar 

1. Buku paket IPA Kelas 6 
2. Buku samping yang sesuai 
 

F. Penilaian 
1. Teknik : Tes 
2. Prosedur : Pretest 
3. Bentuk : Uraian 
 



G. Instrument 
Pertemuan I 
a. Apakah yang dimaksud dengan tata surya? 
b. Sebutkan jenis-jenis tata surya? 
Pertemuan 2 
a. Bagaimanakah susunan planet-planet dalam tata surya kita? 
b. Bagaimanakah ciri-ciri sifat dari planet Mars? 
Pertemuan 3 
a. Apa perbedaan antara planet dan bintang? 
b. Apakah yang disebut komet? 
Pertemuan 4 
a. Sebutkan 3 akibat rotasi bumi? 
b. Apa yang disebut rotasi bumi? 
Pertemuan 5 
a. Jelaskan akibat adanya revolusi bumi? 
b. Apa yang disebut revolusi bumi? 
Pertemuan 6 
a. Peragakan cara peredaran bulan mengelilingi bumi! 
b. Jelaskan akibatnya! 
Pertemuan 7 
a. Peragakan dengan temanmu rotasi bumi dan revolusi bumi terhadap matahari! 
b. Jelaskan akibatnya! 
Pertemuan 8 
a. Peragakanlah peredaran bulan dan bumi dalam mengelilingi matahari! 
b. Jelaskan akibatnya! 

 
 
 
 

Mengetahui 
Kepala Sekolah……………….. 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 

 
Guru Kelas VI 

 
 
 
 

( ) 
        NIP. 

 
 


