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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah : SD/MI
Kelas : II
Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
Tema : Aku
Semester : I (satu)

Standar Kompetensi
1. Mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan, pertumbuhan hewan dan tumbuhan serta berbagai

tempat hidup makhluk hidup.

Kompetensi Dasar
1.1 Mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan.
1.2 Mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada pertumbuhan hewan (dalam ukuran) dan tumbuhan (dari biji

menjadi tanaman).

Indikator
• Menyebutkan bagian-bagian hewan.
• Membuat model hewan (ikan) dari kertas.
• Menirukan gerak dan suara hewan.
• Menebalkan gambar hewan dan menuliskan bagian-bagiannya.
• Menyebutkan bagian-bagian tumbuhan.
• Menggambar tumbuhan (bunga) dan menuliskan bagian-bagiannya.
• Menyebutkan ciri pertumbuhan hewan.
• Menggambar ciri pertumbuhan tanaman.
• Menggambar tumbuhan dengan menghias kertas gambar dengan bijinya.

Alokasi Waktu
8 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran
1. Menyebutkan bagian-bagian hewan.
2. Membuat model hewan dari bahan kertas.
3. Menggambar bentuk hewan.
4. Menirukan gerak dan suara hewan.
5. Menyebutkan bagian-bagian tumbuhan.
6. Menggambar tumbuhan lengkap dengan bagian-bagiannya.
7. Menyebutkan ciri pertumbuhan hewan.
8. Menyebutkan ciri pertumbuhan tanaman.

B. Materi Pembelajaran
1. Bagian-bagian hewan
2. Gerak dan suara hewan
3. Bagian-bagian tanaman
4. Ciri pertumbuhan hewan
5. Ciri pertumbuhan tanaman

C. Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran

a. Direct Instruction (DI)
b. Kreatif Thinking
c. Analisis konsep
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2. Metode
• Observasi
• Tugas individu
• Demonstrasi

D. Langkah-Langkah Kegiatan
1. Pertemuan pertama

a. Kegiatan Pendahuluan
1) Anak diajak keluar kelas sambil bernyanyi ”Kucingku”.
2) Di perjalanan guru menanyakan kepada peserta didik binatang apa saja yang sudah dikenalnya.

b. Kegiatan Inti
1) Guru membagikan lembar pengamatan sederhana kepada siswa.

2) Guru menunjukkan hewan-hewan yang ditemukan/dilihat, dan membimbing siswa mengisi tabel
pengamatan.

3) Sambil duduk-duduk santai, guru meminta tiap-tiap peserta didik membacakan hasil
pengamatan, dan memberikan perbaikan langsung kepada peserta didik yang melakukan
kesalahan (hasil belum benar).

4) Guru mengajak peserta didik kembali ke kelas, dan menunjukkan beberapa gambar ikan, atau
membawa akuarium ke kelas.

5) Guru mendemonstrasikan cara membuat model ikan dari kertas dengan teknik lipat.
6) Guru meminta kepada semua peserta didik, melakukan kegiatan yang sama, seperti yang

dilakukan guru, dan memberikan bimbingan kepada peserta didik yang mendapat kesulitan.
c. Kegiatan Penutup

1) Menjelaskan tugas proyek, mengamati pertumbuhan biji, tentang tabel pengamatan, waktu
mengamati, dan objek yang diamati (sudah disiapkan guru dekat kelas).

2) Uji kompetensi
3) Memberi penghargaan hasil karya peserta didik dan memajangnya.

2. Pertemuan kedua
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Guru menunjukkan beberapa gambar hewan dan meminta kepada peserta didik untuk
menyebutkan nama hewan dan bagian-bagiannya.

2) Guru memberi contoh, membaca puisi yang berjudul ”Kucing peliharaanku”, penekanannya
pada gerak hewan dan suaranya (1 hewan).

b. Kegiatan Inti
1) Guru menyiapkan tiga judul puisi tentang binatang.
2) Guru mendemonstrasikan membaca dan mempraktekkan gerak dan suara sesuai isi puisi.
3) Guru meminta 3 peserta didik untuk mempraktekkan membaca puisi di depan kelas, seperti

yang dilakukan guru, dan membimbing bila anak melakukan kesalahan.
4) Guru meminta peserta didik lain membaca puisi di depan kelas.
5) Guru membagi lembar tugas (gambar hewan yang harus disebarkan).
6) Guru memeriksa apakah siswa telah melakukan tugas sesuai petunjuk, dan memberikan

bimbingan kepada peserta didik yang mendapat kesulitan.
c. Kegiatan Penutup

1) Uji kompetensi, disampaikan secara lisan.
2) Memajang hasil karya peserta didik.

No. Nama Hewan Bagian-bagian Hewan

1.

2.

3.

4.

5.
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3. Pertemuan ketiga
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Memotivasi peserta didik, dengan menyanyikan lagu ”Tanaman bunga” anak ke luar halaman.
2) Prasyarat Pengetahuan

Bunga apa sajakah yang hidup/tumbuh di halaman ini?
b. Kegiatan Inti

1) Guru membimbing siswa membuat lembar pengamatan sederhana.

2) Guru menunjukkan satu demi satu bunga yang ada di halaman, serta bagian-bagiannya, dan
meminta peserta didik untuk mencatat dalam tabel.

3) Guru meminta kepada beberapa peserta didik membacakan hasil pengamatan.
4) Guru meminta kepada peserta didik menggambar salah satu tanaman bunga yang disukai dan

menuliskan bagian-bagiannya.
5) Guru membimbing peserta didik yang mendapat kesulitan.

c. Kegiatan Penutup
1) Uji kompetensi disampaikan lisan.
2) Memberi penghargaan karya peserta didik dan memajang.

4. Pertemuan keempat
a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi
Tanyakan kepada peserta didik apakah dia memelihara hewan tertentu, tanyakan pula apakah
hewan tersebut pernah melahirkan.

2) Guru memasang gambar pertumbuhan hewan.
b. Kegiatan Inti

1) Guru menanyakan kepada peserta didik tentang pertumbuhan hewan yang telah dipasang.
2) Guru meminta kepada peserta didik membaca buku materi, dan menunjuk beberapa peserta

didik untuk membacakan dengan keras.
3) Guru meminta kepada peserta didik menggambar pertumbuhan kucing ”anak dan kucing dewasa”.
4) Guru memeriksa apakah peserta didik sudah bekerja dengan benar dan memberikan bimbingan

kepada peserta didik yang mendapat kesulitan.
c. Kegiatan Penutup

1) Uji kompetensi lisan.
2) Memajang dan memberi penghargaan karya peserta didik.
3) Memberi tugas kepada peserta didik mengeringkan suatu tanaman dan menempelkannya pada

kertas manila.

E. Sumber Belajar
1) Buku IPA Seri Tematik kelas 2 SD dan MI, Sri Lestari, dkk
2) Buku peserta didik
3) Hewan di lingkungan
4) Kertas

F. Penilaian Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian dan Bentuk instrumen

a. Tes tertulis → lisan
b. Tes unjuk kerja → Uji petik kerja prosedur
                              → Uji petik kerja proses

No. Nama Bunga Bagian-bagian Tanaman

1.

2.

3.

4.

5.
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2. Contoh Instrumen
a. Tes tertulis lisan

Bagian tubuh hewan untuk berjalan yaitu . . . .
Ikan berenang menggunakan . . . .
Bagian tumbuhan yang ada di tanah . . . .

b. Tes unjuk kerja
1) Uji petik kerja produk

• Materi membuat model iklan
• Kriteria yang dinilai Skor

Kerapian lipatan 1 – 4
Bentuk 1 – 4
Kelengkapan bagian 1 – 4
Kreatifitas 1 – 4

2) Tes performan
• Materi membaca dan memperagakan puisi
• Kriteria yang dinilai Skor

Keberanian 1 – 3
Lafal 1 – 3
Gerak 1 – 5
Penghayatan (suara) 1 – 5

________, ____________________

Mengetahui,
Kepala SD Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________
NIP. ___________ NIP. ___________
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .

Kelas : II

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Teman : Keluargaku

Semester : I (satu)

Standar Kompetensi

1. Mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan, pertumbuhan hewan dan tumbuhan serta

berbagai tempat hidup makhluk hidup.

Kompetensi Dasar

1.1 Mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan.

Indikator

• Menjelaskan fungsi bagian-bagian hewan (ayam, burung, itik).

• Menebalkan gambar hewan (ayam, burung, itik) dan menuliskan fungsi bagian tubuhnya.

• Melengkapi nama bagian-bagian tanaman (pepaya, cabai, tomat).

• Menggambar potongan-potongan bagian tanaman yang menunjukkan kelengkapannya.

• Menyebutkan urutan pertumbuhan hewan (ayam, burung, itik) dari telur hingga dewasa.

• Mengurutkan gambar pertumbuhan tanaman.

Alokasi Waktu

8 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan fungsi bagian-bagian tubuh ayam, burung, dan itik.

2. Menyebutkan bagian-bagian tanaman pepaya, cabai, dan tomat.

3. Menyebutkan urutan pertumbuhan ayam, burung, dan itik.

4. Menjelaskan urutan pertumbuhan pepaya, cabai, dan tomat.

B. Materi Pembelajaran

1. Bagian-bagian hewan dan fungsinya.

2. Bagian-bagian tanaman.

3. Pertumbuhan hewan.

4. Pertumbuhan tanaman.

C. Metode Pembelajaran

1. Model Pembelajaran

a. Analisis Concept (AC)

b. Direct Instruction (DI)

c. Creative Thingking (CI)

2. Metode

a. Tugas

b. Pengamatan (observasi)

c. Demonstrasi

D. Langkah-Langkah Kegiatan

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Anak-anak diajak keluar kelas sambil bernyanyi ”Burung Kakak Tua”.

2) Guru menanyakan hewan apa saja yang mirip burung.
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b. Kegiatan Inti

1) Guru mengajak anak-anak mengamati hewan di sekitar (burung, ayam, itik).

2) Guru menunjukkan bagian-bagian hewan dan meminta siswa mencatat bagian-bagian tersebut.

3) Guru membimbing siswa, untuk menentukan fungsi bagian-bagian tubuh hewan yang telah di

catat.

4) Guru menunjuk beberapa siswa membacakan hasil pengamatan, membenahi jawaban siswa

yang kurang benar.

c. Penutup

1) Uji kompetensi disampaikan secara lisan.

2) Memberi penghargaan hasil pekerjaan siswa.

2. Pertemuan Kedua

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Guru menunjukkan gambar ayam jago, ayam betina, burung, dan itik serta menanyakan kepada

siswa nama hewan tersebut.

2) Menanyakan kepada siswa bagian-bagian hewan yang ditunjukkan dan fungsi masing-masing

bagian.

b. Kegiatan Inti

1) Guru meminta siswa untuk membaca buku materi dan meminta kepada beberapa siswa untuk

membaca dengan keras bacan ”Hewan Peliharaan Ayahku”.

2) Tanya jawab tentang bagian dan fungsi hewan yang telah dibaca.

3) Guru memberi tugas kepada siswa untuk menebalkan gambar itik, ayam, dan burung serta

menuliskan bagian-bagiannya.

4) Guru memeriksa pekerjaan siswa apakah sudah benar, dan membimbing siswa yang mendapat

kesulitan.

5) Guru meminta beberapa siswa menunjukkan hasil tugasnya dan membaca di depan kelas.

c. Penutup

1) Guru memberi penghargaan kepada siswa yang mengerjakan tugas paling baik.

2) Memajang semua hasil karya siswa.

3. Pertemuan Ketiga

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Guru memberi pertanyaan kepada siswa jenis-jenis tanaman buah.

2) Guru memasang tiga jenis puisi tentang tanaman buah (sayur).

3) Guru membacakan puisi tersebut satu demi satu.

b. Kegiatan Inti

1) Guru meminta beberapa siswa membacakan puisi yang telah ditempel di papan tulis.

2) Tanya jawab tentang bagian dan fungsi hewan yang telah dibaca.

3) Guru meminta beberapa siswa yang lain untuk menuliskan nama tanaman buah sesuai isi

puisi.

4) Guru menyimpulkan jawaban siswa dengan meminta tiga siswa memasang gambar tanaman

di bawah bait puisi yang sesuai.

5) Guru memberi tugas kepada siswa untuk menggambar bagian-bagian tanaman, dan

menuliskan nama bagiannya.

c. Penutup

1) Guru meminta beberapa siswa membacakan hasil tugas.

2) Memberi penghargaan hasil tugas.

3) Uji kompetensi disampaikan secara lisan.
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4. Pertemuan Keempat

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Memotivasi siswa dengan memberi pertanyaan kepada siswa apakah di rumah memelihara

ayam atau burung merpati.

2) Guru menunjukkan gambar pertumbuhan burung dan dilanjutkan tanya jawab yang menuntun

siswa memahami pertumbuhan burung.

b. Kegiatan Inti

1) Guru meminta siswa untuk membaca materi.

2) Guru menjelaskan proses pertumbuhan burung.

3) Guru meminta siswa melengkapi dan menjawab pertanyaan pada buku siswa.

4) Pembahasan jawaban siswa.

5) Guru menunjukkan gambar pertumbuhan tanaman secara acak.

6) Guru meminta beberapa pasang siswa untuk mengurutkan pertumbuhan tanaman.

7) Guru meminta mengurutkan pertumbuhan tanaman seperti buku panduan siswa.

8) Guru memeriksa perkerjaan siswa apakah siswa sudah bekerja dengan benar dan membimbing

siswa.

c. Penutup

1) Guru meminta beberapa siswa membacakan hasil tugas.

2) Guru memberi penghargaan hasil tugas siswa.

E. Sumber Belajar

1. Buku IPA Seri Tematik Kelas II SD dan MI, Sri Lestari, dkk

2. Gambar burung, ayam, dan itik

3. Gambar pohon pepaya, cabai, dan tomat

4. Gambar pertumbuhan ayam dan burung

F. Penilaian Hasil Belajar

1. Teknik Penilaian

a. Tes lisan dan tertulis

b. Unjuk kerja:

• Uji petik kerja produk

• Uji petik kerja prosedur

2. Bentuk Instrumen

a. Tes lisan atau tertulis

Ayam makan menggunakan . . . .

Tanaman tomat yang enak dimakan . . . .

Telur menetas bila . . . .

Pertumbuhan tanaman makin lama makin . . . dan . . . .

b. Tes unjuk kerja

• Uji petik kerja produk

1) Materi:

Menebalkan gambar hewan dan menulis bagian-bagiannya.

2) Kriteria:

a. Bentuk = 1 – 5

b. Kerapian = 1 – 5

c. Bagian-bagian lengkap = 1 – 10

d. Kreativitas = 1 – 5

–––––––––

25

• Uji petik kerja proses

1) Materi:

Mengurutkan pertumbuhan tanaman.

2) Kriteria:

Ada gambar, tiap gambar ada tiga urutan

N = 5 × 3 = 15
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .

Kelas : II

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Teman : Keluargaku

Semester : I (satu)

Standar Kompetensi

1. Mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan, pertumbuhan hewan dan tumbuhan, serta tempat

hidup makhluk hidup.

Kompetensi Dasar

1.1 Mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan.

1.2 Mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada pertumbuhan hewan dan tanaman.

Indikator

1. Menceritakan hewan yang dijumpai saat pergi ke sekolah.

2. Menggambar hewan yang diceritakan dan menulis bagian-bagiannya.

3. Menyebutkan fungsi bagian-bagian hewan.

4. Mengidentifikasi suara hewan.

5. Menceritakan tumbuhan yang dijumpai saat pergi ke sekolah.

6. Menggambar tumbuhan yang diceritakan dan menulis bagian-bagiannya.

7. Mengidentifikasi perubahan pertumbuhan hewan berkaki empat.

8. Menggambar hewan dewasa dan anaknya dan menulis perbedaannya.

9. Menggambar pertumbuhan pohon mangga dan menuliskan perbedaannya.

Alokasi Waktu

8 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:

1. Menyebutkan ciri dan bagian-bagian hewan.

2. Menyebutkan fungsi bagian-bagian hewan.

3. Mengidentifikasi suara hewan.

4. Menyebutkan bagian-bagian tanaman.

5. Menjelaskan ciri pertumbuhan hewan.

6. Menjelaskan ciri pertumbuhan tanaman.

B. Materi Pembelajaran

1. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya.

2. Bagian-bagian tanaman atau tumbuhan.

3. Pertumbuhan hewan.

4. Pertumbuhan tanaman.

C. Metode Pembelajaran

1. Model Pembelajaran

a. Creative Thingking (CI)

b. Analisis Concept (AC)

2. Metode

a. Tugas

b. Kerja kelompok

c. Observasi
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D. Langkah-Langkah Kegiatan

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Guru menanyakan kepada siswa berbagai macam hewan yang dijumpai saat pergi ke sekolah.

2) Guru menyuruh siswa menuliskan nama-nama hewan yang pernah dilihat saat pergi ke sekolah.

3) Mengelompokkan hewan-hewan yang akan menjadi bahan pelajaran (hewan berkaki empat).

b. Kegiatan Inti

1) Guru meminta siswa satu persatu menceritakan hewan berkaki empat yang pernah dilihatnya

(dengan memilih salah satu hewan).

2) Guru meminta beberapa siswa yang dapat menceritakan hewan yang dilihat dengan baik,

dan guru memasang gambar hewan yang diceritakan siswa.

3) Guru mengulas materi dengan melakukan tanya jawab dengan murid, sambil menunjukkan

gambar.

c. Kegiatan Penutup

1) Uji kompetensi disampaikan secara lisan.

2) Memberi tugas (PR)

Membuat cerita tentang binatang.

2. Pertemuan Kedua

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Guru menanyakan kepada siswa jenis-jenis hewan yang pernah diceritakan.

2) Pengetahuan Prasyarat

Apakah fungsi bagian-bagian hewan?

b. Kegiatan Inti

1) Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok.

2) Guru meminta kepada siswa membacakan buku materi.

3) Guru memberi petunjuk tugas masing-masing kelompok (mengisi lembar pengamatan, bagian

hewan berkaki empat dengan fungsinya).

4) Guru meminta wakil dari kelompok memasangkan hasil pada dinding yang sudah disiapkan.

5) Guru meminta tiap kelompok membaca hasil kelompok lain.

c. Penutup

1) Guru membimbing siswa membuat catatan.

2) Guru memberikan penghargaan hasil kerja siswa.

3) Uji kompetensi disampaikan secara lisan.

3. Pertemuan Ketiga

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Guru menunjukkan gambar bagian-bagian hewan berkaki empat dan menanyakan kepada

siswa nama bagian hewan yang dimaksud.

2) Tanya jawab (salah satu hewan) bagian-bagian dan fungsi bagian tersebut.

b. Kegiatan Inti

1) Guru menunjukkan potongan-potongan (gambar) bagian tubuh hewan berkaki empat. Guru

menyebut nama bagian tubuh hewan tersebut dan meminta siswa menyebut kegunaannya.

2) Guru meminta beberapa siswa maju ke depan kelas untuk melakukan kegiatan seperti yang

dilakukan guru.

3) Guru membagi gambar, tiga hewan untuk masing-masing siswa.

4) Guru meminta kepada siswa untuk menebalkan gambar dan menuliskan fungsi bagian-

bagiannya.

5) Guru meminta beberapa siswa membacakan hasil tugas.
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c. Penutup

1) Guru memberikan penghargaan pada hasil tugas siswa.

2) Menempelkan hasil tugas siswa di depan kelas.

4. Pertemuan Keempat

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan bernyanyi ”Pagi Ke Sekolah”.

2) Tanya jawab isi lagu yang menuntun siswa, pada jenis hewan dan tumbuhan yang dilihat saat

pergi ke sekolah.

b. Kegiatan Inti

1) Guru memasang beberapa gambar hewan berkaki empat, dan memasang suara hewan yang

ada dalam gambar secara acak.

2) Guru meminta kepada siswa menuliskan nama-nama hewan dalam gambar dan mencari

pasangan suara yang tepat.

3) Guru memeriksa apakah siswa sudah bekerja dengan benar dan membimbing siswa yang

mendapat kesulitan.

4) Guru mendata nama tumbuhan yang pernah dilihat siswa saat ke sekolah, dan menentukan

dua tanaman (pohon) yang dipilih anak.

5) Guru meminta kepada siswa menuliskan cerita tentang dua tanaman tersebut atau salah

satu.

6) Guru meminta siswa membacakan hasil cerita.

c. Penutup

1) Guru memberikan penghargaan pada hasil tugas siswa.

2) Memajang hasil tugas.

3) Memberi PR: menggambar pohon dan menulis bagian-bagiannya.

5. Pertemuan Kelima

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Guru memasang gambar anak kambing, dan menanyakan tentang besar tubuh dan tingginya.

2) Guru memasang kambing dewasa di samping anak kambing. Tanyakan apakah perbedaan

dari keduanya.

b. Kegiatan Inti

1) Guru meminta kepada siswa membaca materi Pertumbuhan Hewan.

2) Guru mengumpulkan jawaban siswa tentang perubahan pertumbuhan hewan (kambing).

3) Guru meminta siswa menebalkan gambar anak kambing dan kambing dewasa dan menuliskan

tiga perbedaannya.

4) Guru meminta beberapa siswa menunjukkan hasil karyanya dan membacakan perbedaannya.

5) Guru membagi gambar pertumbuhan tanaman yang sudah di acak.

6) Guru meminta kepada siswa untuk mengurutkan pertumbuhan tanaman sesuai petunjuk.

7) Guru meminta beberapa siswa membacakan hasil tugas.

c. Penutup

1) Uji kompetensi.

2) Memajang hasil karya siswa.

E. Sumber Belajar

1. Buku IPA Seri Tematik Kelas II SD dan MI, Sri Lestari, dkk

2. Gambar hewan-hewan berkaki empat

3. Gambar pertumbuhan hewan

4. Gambar pertumbuhan tanaman

F. Penilaian Hasil Belajar

1. Teknik Penilaian

a. Tes lisan

b. Unjuk kerja

• Performan

• Uji petik kerja produk
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3. Contoh Instrumen

a. Tes lisan

Di kepala kerbau ada sepasang . . . yang kuat.

Sapi makan rumput menggunakan . . . .

Kuda lari menggunakan . . . .

Kambing memiliki jenggot di . . . .

Ular tidak memiliki . . . .

b. Kriteria:

1) Lafal = 1 – 5

2) Keberanian = 1 – 5

3) Pilihan kata = 1 – 5

4) Keutuhan bagian tanaman yang diceritakan = 1 – 25

––––––––

40

c. Uji petik kerja produk

1) Materi:

Gambar hewan yang diceritakan.

2) Kriteria:

1) Keutuhan bagian = 1 – 20

2) Memberi nama dengan benar = 1 – 20

3) Bentuk gambar = 1 – 10

––––––––

50
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .

Kelas : II

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Tema : Lingkungan di Sekitarku

Semester : I (satu)

Standar Kompetensi

1. Mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan, pertumbuhan hewan dan tumbuhan, serta

tempat tinggal makhluk hidup.

Kompetensi Dasar

1.3 Mengidentifikasi berbagai tempat hidup makhluk hidup.

1.4 Mengidentifikasi makhluk hidup yang menguntungkan dan membahayakan.

Indikator

• Memberi contoh hewan darat.

• Memberi contoh hewan air.

• Memberi contoh hewan yang hidup di darat dan di air.

• Mengidentifikasi tempat hidup hewan.

• Memberi contoh tumbuhan darat dan tumbuhan air.

• Mengidentifikasi tempat tumbuh tanaman di sekitar.

• Mengidentifikasi hewan yang menguntungkan.

• Mengidentifikasi hewan yang merugikan.

• Membuat kliping hewan yang menguntungkan dan yang merugikan.

• Mengidentifikasi tumbuhan yang menguntungkan.

• Mengidentifikasi tumbuhan yang merugikan.

Alokasi Waktu

10 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:

1. Memberi contoh hewan darat, air, dan hewan darat air.

2. Memberi contoh tumbuhan darat dan tumbuhan air.

3. Memberi contoh hewan yang menguntungkan dan yang merugikan.

4. Membuat kliping tentang hewan yang menguntungkan dan yang merugikan.

5. Memberi contoh tumbuhan yang menguntungkan dan yang merugikan.

B. Materi Pembelajaran

1. Hewan darat, hewan air, dan hewan darat dan air.

2. Tumbuhan darat dan tumbuhan air.

3. Hewan yang menguntungkan dan yang merugikan.

4. Tumbuhan yang menguntungkan dan yang merugikan.

C. Metode Pembelajaran

1. Model Pembelajaran

a. Analisis Concept (AC)

b. Direct Instruction (DI)

2. Metode

a. Observasi

b. Tugas

c. Tanya jawab



IPA Kelas II SD/MI 13

D. Langkah-Langkah Kegiatan

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Peserta didik diajak keluar kelas.

2) Pengetahuan Prasyarat

Tanyakan kepada peserta didik dimana sajakah dapat ditemukan hewan?

b. Kegiatan Inti

1) Peserta didik diajak mengamati hewan yang ditemukan di lingkungan sekitar, mencatat nama

hewan, dan guru menanyakan kepada peserta didik tempat tinggal hewan yang ditemukan.

2) Guru mempresentasikan hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, dan hewan

hewan yang hidup di darat dan air.

3) Guru meminta kepada peserta didik mengelompokkan hewan, hewan yang telah diamati dan

dicatat menurut tempat tinggalnya (hewan darat, hewan air, dan hewan darat air).

4) Guru meminta beberapa peserta didik membacakan hasil.

c. Penutup

1) Uji Kompetensi: disampaikan secara lisan.

2) Memberi penghargaan hasil karya (tugas) peserta didik dan memajangnya.

2. Pertemuan Kedua

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Tunjukkan beberapa gambar hewan yang memiliki tempat tinggal yang berbeda.

2) Tanyakan tempat tinggal hewan yang ditunjukkan kepada peserta didik.

b. Kegiatan Inti

1) Peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok.

2) Guru membagi lembar tugas (gambar berbagai hewan).

3) Guru menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan peserta didik.

4) Guru memeriksa apakah setiap peserta didik sudah dapat mengerjakan tugas sesuai petunjuk.

5) Guru meminta kepada peserta didik untuk menempelkan hasil tugas (memajang) menurut

kelompoknya dan tetap berdiri dekat papan pajangan masing-masing.

6) Guru meminta beberapa wakil tiap kelompok mencocokkan hasil tugas.

c. Penutup

1) Guru berkeliling memberi penghargaan hasil tugas peserta didik.

2) Masing-masing peserta didik diminta membacakan nilai yang didapat.

3) Guru memanggil tiga peserta didik yang mendapat nilai paling tinggi dan merayakannya.

4) Uji kompetensi.

3. Pertemuan Ketiga

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Tanyakan dimana sajakah tempat tinggal hewan itu?

2) Anak diajak keluar kelas sambil bernyanyi tentang tumbuh-tumbuhan, irama Di Sini Senang

Di Sana Senang.

                   Tumbuhan

Di sana tumbuh di sini tumbuh

Di mana-mana ada tumbuhan

Di ladang tumbuh di sungai tumbuh

Di ladang sungai tumbuh tanaman

La la la la la la la . . . La la la la la la la

. . . . . .
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b. Kegiatan Inti

1) Guru membimbing peserta didik mencatat nama-nama tumbuhan yang dilihat dan mencatat

tempat hidupnya (terutama observasi tumbuhan darat).

2) Sambil istirahat, tanyakan apakah tumbuhan hanya hidup di darat.

3) Guru mempresentasikan syair lagu tumbuhan dan memperlihatkan berbagai tumbuhan air.

Gambar tumbuhan tidak perlu diberi nama agar peserta didik bertanya nama tumbuhan itu.

4) Guru meminta beberapa peserta didik membacakan hasil pengamatan.

c. Penutup

1) Guru meminta beberapa peserta didik melengkapi tabel di papan tulis, nama tumbuhan dan

tempat hidupnya.

2) Uji kompetensi disampaikan secara lisan.

4. Pertemuan Keempat

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Mintalah peserta didik mengutarakan nama hewan yang sudah dikenal. Guru mencatat nama-

nama hewan tersebut dalam tabel.

2) Guru meminta kepada peserta didik membuat tabel seperti yang telah dibuat guru.

3) Peserta didik diajak keluar kelas.

b. Kegiatan Inti

1) Peserta didik diajak mengamati hewan-hewan yang telah dicatat dalam tabel menguntungkan

atau merugikan.

2) Guru mempresentasikan keuntungan dan kerugian setiap hewan yang ditemukan agar peserta

didik dapat melengkapi tabel.

3) Guru meminta kepada peserta didik mengelompokkan hewan tersebut, hewan yang

menguntungkan atau merugikan.

4) Guru meminta beberapa peserta didik mempresentasikan hasil (membaca).

c. Penutup

1) Uji kompetensi.

2) Memberi penghargaan hasil tugas dan memasangnya di kelas.

5. Pertemuan Kelima

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Tanyakan tumbuhan apa sajakah yang hidup menumpang pada tumbuhan lain.

2) Pengetahuan Prasyarat

Tanyakan apakah kegunaan salah satu tanaman.

3) Guru membuat tabel pengamatan dan meminta peserta didik untuk membuat tabel seperti

yang dibuat guru.

b. Kegiatan Inti

1) Guru mengajak peserta didik mengamati lingkungan sekitar, mencatat semua nama tumbuhan,

dan kegunaan tumbuhan yang telah dikenal namanya.

2) Guru meminta beberapa peserta didik membaca hasil pengamatan.

3) Guru membimbing peserta didik membuat pengelompokan tumbuhan yang telah diamati,

menguntungkan atau membahayakan.

c. Penutup

1) Uji kompetensi disampaikan secara lisan.

2) Memberi penghargaan hasil tugas.

3) Memberi contoh (memperlihatkan contoh kliping hewan yang menguntungkan dan merugikan).

4) Memberi tugas kepada peserta didik untuk membuat kliping.

E. Sumber Belajar

1. Buku IPA Seri Tematik Kelas II SD dan MI, Sri Lestari dkk.

2. Lingkungan sekitar

3. Buku kliping

4. Gambar tumbuhan air
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F. Penilaian Hasil Belajar

1. Teknik Penilaian

a. Tes : lisan

b. Unjuk kerja : uji petik kerja produk

2. Contoh Instrumen

a. Tes lisan

1) Cacing hidup di . . . .

2) Kura-kura hidup di . . . dan . . . .

3) Eceng gondok hidup di . . . .

4) Benalu hidup di . . . .

5) Nyamuk menyebabkan penyakit . . . .

b. Uji petik kerja produk

1) Materi : kliping hewan menguntungkan dan membahayakan.

2) Kriteria : a. Ketepatan mengelompokkan : 1–20

b. Kerapian : 1–5

c. Jumlah hewan (memenuhi minimal) : 1–10

d. Tepat waktu mengumpulkan : 1–5

––––––––

40

________, ____________________

Mengetahui,

Kepala SD/MI Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________

NIP. ___________ NIP. ___________



16 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Sekolah : SD/MI . . .

Kelas : II

Mata Pelajaran : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)

Tema : Berkarya Bersama Temanku

Semester : I (satu)

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 benda cair yang ada di lingkungan sekitar.

2.2 Menunjukkan perubahan bentuk dan wujud benda (plastisin, tanah liat/adonat tepung) akibat dari kondisi

tertentu.

2.3 Mengidentifikasi benda-benda yang dikenal dan kegunaannya melalui pengamatan.

Indikator

• Menyebutkan ciri-ciri benda padat.

• Menyebutkan ciri-ciri benda cair.

• Menjelaskan perubahan bentuk benda melalui percobaan.

• Menjelaskan perubahan wujud benda melalui pengamatan.

• Menyebutkan kegunaan benda di sekitar.

• Mengidentifikasi kegunaan benda cair.

Alokasi Waktu

10 jam pelajaran

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:

1. Menyebutkan ciri-ciri benda padat.

2. Menyebutkan ciri-ciri benda cair.

3. Menjelaskan benda dapat berubah bentuk dan wujud.

4. Menyebutkan kegunaan benda-benda di sekitarnya.

B. Materi Pembelajaran

1. Sifat benda padat.

2. Sifat benda cair.

3. Perubahan benda.

4. Kegunaan benda.

C. Metode Pembelajaran

1. Model Pembelajaran

a. Direct Instructional (DI)

b. Cooperative Learning (CL)

2. Metode

a. Percobaan

b. Demonstrasi

c. Tugas

D. Langkah-Langkah Kegiatan

1. Pertemuan Pertama

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Siapkan beberapa benda padat dan benda cair yang sudah dikenal peserta didik.
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2) Pengetahuan Prasyarat

Tanyakan kepada peserta didik nama benda dan wujud benda tersebut.

b. Kegiatan Inti

1) Membentuk peserta didik menjadi kelompok-kelompok.

2) Guru menyiapkan sebuah kunci, gelas, dan mangkuk.

3) Guru membuatkan tabel pengamatan dan meminta tiap kelompok membuat tabel seperti

yang dibuat guru.

No.
Nama Benda

Sifat

Bentuk Benda

Padat Di Meja Dalam Gelas Dalam Mangkuk

1.

2.

3.

Bentuk benda: ditulis tetap/ berubah.

4) Guru meminta tiap kelompok membacakan hasil pengamatan.

5) Guru membimbing peserta didik membuat kesimpulan.

c. Penutup

1) Guru membimbing peserta didik membuat catatan rangkuman.

2) Uji kompetensi disampaikan lisan.

2. Pertemuan Kedua

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Ada berapa wujud benda itu?

2) Pengetahuan Prasyarat

Tanyakan kepada peserta didik, apa sajakah yang termasuk benda cair?

3) Guru mempersiapkan gelas plastik, botol plastik, corong plastik, spidol, dan air.

b. Kegiatan Inti

1) Peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok.

2) Guru membagi peralatan untuk masing-masing kelompok.

3) Guru membuatkan lembar pengamatan untuk masing-masing kelompok.

No. Nama Benda Sifat

Bentuk Benda Volum/Isi Benda

Cair Di Dalam Di Dalam Tetap Berubah

Gelas Botol

1.

2.

3.

4) Guru meminta tiap-tiap kelompok membacakan hasil percobaan.

5) Guru membimbing peserta didik membuat kesimpulan.

c. Penutup

1) Guru membimbing peserta didik membuat catatan.

2) Uji kompetensi disampaikan secara lisan.

3. Pertemuan Ketiga

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Tanyakan bagimanakah sifat benda padat.
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2) Guru menunjukkan plastisin, menanyakan wujud benda tesebut dan meminta beberapa peserta

didik meraba dan memegang benda tersebut.

3) Tanyakan bagaimanakah sifat plastilin.

b. Kegiatan Inti

1) Guru membagikan/meminta peserta didik menyiapkan plastisin dan menunjukkan mainan

boneka dari plastilin.

2) Guru meminta kepada peserta didik untuk menggambar bentuk plastisin yang sudah disiapkan.

3) Guru meminta kepada peserta didik untuk membuat bulatan-bulatan plastisin, tiap bulatan

hampir sama besarnya.

4) Guru meminta peserta didik merangkaikan bulatan plastisin sehingga membentuk boneka

mainan seperti contoh yang ditunjukkan.

5) Meminta peserta didik menggambar bulatan-bulatan dan boneka mainan yang telah dirangkainya.

6) Guru meminta tiap-tiap peserta didik mengamati gambar dan tanyakan bagaimana bentuk plastisin.

7) Guru membimbing peserta didik membuat kesimpulan.

c. Penutup

1) Guru membimbing peserta didik membuat catatan rangkuman.

2) Memberi penghargaan hasil karya peserta didik.

4. Pertemuan Keempat

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Tunjukkan segumpal es dan tanyakan kepada peserta didik wujud es tersebut.

2) Pengetahuan Prasyarat

Tanyakan apakah es dapat berubah wujud menjadi air.

b. Kegiatan Inti

1) Peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok.

2) Guru mempresentasikan bahwa es termasuk benda padat.

3) Berikan tiap kelompok 1 gelas dan segumpal es batu.

4) Guru meminta masing-masing kelompok untuk mengamati perubahan es (gelas diletakkan di

tempat yang panas agar proses lebih cepat).

5) Mintalah tiap-tiap kelompok melaporkan hasil pengamatannya.

6) Guru menunjukkan beberapa jenis zat cair (air sirup, minyak tanah, kecap, bensin).

7) Tanyakan kepada peserta didik fungsi masing-masing benda tersebut.

8) Mintalah peserta didik mendata benda-benda yang ditemukan di lingkungan kelas/sekolah

dan mintalah mencatat fungsi dari benda tersebut.

9) Guru meminta beberapa peserta didik membacakan hasil pengamatan.

10) Guru mempresentasikan benda-benda yang tidak ditemukan peserta didik tetapi sudah dikenal.

11) Guru membimbing peserta didik membuat kesimpulan.

c. Penutup

1) Guru membimbing peserta didik membuat catatan.

2) Uji kompetensi disampaikan secara lisan.

5. Pertemuan Kelima

a. Kegiatan Pendahuluan

1) Motivasi

Tunjukkan gambar komposisi acak benda padat dan benda cair.

2) Mintalah tiga peserta didik untuk membaca petunjuk dan memberi tanda cek ( ).

b. Kegiatan Inti

1) Guru menjelaskan beberapa petunjuk yang berkaitan dengan tugas yang akan dikerjakan

peserta didik.

2) Guru membagikan lembar kerja peserta didik (LKS).

Untuk tiap-tiap peserta didik LKS berisi:

– Pilihan benda padat dan cair (gambar) 5 soal.

– Kegunaan benda (gambar) 10 soal.

– Perubahan benda (gambar) 5 soal.



IPA Kelas II SD/MI 19

3) Guru memeriksa apakah tiap-tiap peserta didik sudah dapat bekerja sesuai petunjuk dan

memberikan bimbingan kepada peserta didik yang mendapat kesulitan.

c. Penutup

1) Guru mempresentasikan jawaban dan meminta peserta didik untuk mengoreksi hasil

pekerjaannya.

2) Memberi penghargaan pekerjaan peserta didik dan menempelnya dikelas.

E. Sumber Belajar

1. Buku IPA Seri Tematik Kelas II SD dan MI, Sri Lestari dkk.

2. Benda-benda di sekitar

F. Penilaian Hasil Belajar

1. Teknik Penilaian

a. Tes  unjuk kerja

b. Tes tertulis

2. Bentuk Instrumen

a. Uji petik kerja prosedur

b. Uji petik kerja produk

c. Isian

3. Contoh Instrumen

a. Uji Petik Kerja Prosedur

1) Siapkan sebuah kunci, gelas, dan mangkuk. Amati bentuk kunci. Masukkan kunci ke dalam

gelas. Bentuk kunci . . . .

Rubrik

No. Aspek
Skor Skor Perolehan

Maksimum Peserta Didik

1. Kerja sesuai petunjuk. 3

2. Ketepatan menjawab pertanyaan. 3

Jumlah skor 6

2) Ambil gelas plastik dan isi dengan air secukupnya. Amati bentuk air dalam gelas. Bentuk air

. . . .

Rubrik

No. Aspek
Skor Skor Perolehan

Maksimum Peserta Didik

1. Kerja sesuai petunjuk. 3

2. Ketepatan menjawab pertanyaan. 3

Jumlah skor 6

Nilai Akhir = 
���������	
�����
������������������	

���������	
�����	�����
 × 100

b. Uji Petik Kerja Produk

Ambil gelas plastik dan isi dengan air secukupnya. Amati bentuk air dalam gelas. Bentuk air . . . .

Rubrik

No. Aspek
Skor Skor Perolehan

Maksimum Peserta Didik

1. Kerja sesuai petunjuk. 2

2. Kerapian kerja. 2

3. Hasil kerja. 3

2. Ketepatan menjawab pertanyaan. 3

Jumlah skor 6
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c. Isian

1) Benda yang dapat mencair jika didinginkan yaitu . . . .

Jawab : es

Skor : 1

2) Sepatu digunakan untuk . . . .

Jawab : alas kaki

Skor : 1

3) Bensin digunakan untuk . . . .

Jawab : bahan bakar

Skor : 1

________, ____________________

Mengetahui,

Kepala SD/MI Guru Mata Pelajaran

_______________ _______________

NIP. ___________ NIP. ___________


