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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas : IV ( Empat ) 

Semester : I ( Satu ) 

Alokasi waktu : 2 x 35 menit (Satu pertemuan) 

Hari, tanggal :  

 

I.    Standar Kompetensi 

2.   Memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya. 

 

II.   Kompetensi Dasar 

2.1 Menjelaskan hubungan antara struktur akar tumbuhan dengan fungsinya. 

 

III.  Indikator 

1. Menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. 

2. Menjelaskan fungsi akar bagi tumbuhan. 

3. Menyebutkan jenis-jenis akar tumbuhan. 

 

IV.  Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan terhadap tumbuhan, siswa dapat menyebutkan empat 

bagian tumbuhan dengan tepat. 

2. Melalui tanya jawab tentang bagian tumbuhan, siswa dapat menjelaskan 2 

fungsi akar bagi tumbuhan dengan tepat. 

3. Melalui diskusi tentang akar tumbuhan, siswa dapat menyebutkan 2 jenis 

akar tumbuhan dengan tepat. 

 

 

 

 

 



V.  Materi Ajar 

STRUKTUR AKAR TUMBUHAN 

Tumbuhan termasuk makhluk hidup, karena 

tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. Seperti 

halnya makhluk  hidup  lain,  tumbuhan  juga  

memiliki  bagian- bagian  yang  penting. Bagian-

bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing 

dalam proses kehidupannya. Bagian-bagian   

tersebut   antara lain : akar, batang, daun, bunga, 

buah, dan biji. 

Akar 

Ada bagian tumbuhan yang berada di  atas  tanah  dan  ada  bagian  tumbuhan  yang 

berada  di  bawah  tanah.  Bagian  tumbuhan  yang berada di dalam tanah adalah akar. 

Akar  membuat  tumbuhan  menjadi  tidak  mudah untuk dicabut dari tanah.  

Fungsi akar adalah : 

1. Mengokohkan  tumbuhan, sehingga tidak mudah roboh jika terkena angin atau 

air hujan; 

2. Menyerap zat-zat mineral dan air  dari dalam tanah, yang dibutuhkan untuk 

membuat makanan; 

3. Menyimpan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-

umbian; 

4. Sebagai alat pernafasan, misalnya akar gantung. 

Bentuk akar ada bermacam-macam, yaitu : 

 
      akar bawang      akar wortel       akar jagung 

 

Bunga 

Buah dan 

biji 
Daun 

Batang 

Akar 



                 
          Akar ubi kayu digunakan sebagai     Akar pohon bakau berfungsi 

               tempat cadangan makanan    membantu penyerapan oksigen 

 

     

        Akar serabut          Akar tunggang 

 

Berdasarkan  bentuknya,  terdapat  dua  jenis akar,  yaitu  akar  serabut  dan  akar  

tunggang. Akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis monokotil (biji 

berkeping tunggal). Misalnya, padi, jagung, dan kelapa. Adapun akar tunggang 

biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil (biji berkeping dua). Misalnya,  

mangga, jambu, jeruk, dan kacang-kacangan.    

 

VI.  Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Pengamatan 

3. Tanya jawab 

4. Diskusi 

5. Pemberian tugas 

 

 

 



VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

     A.  Kegiatan awal ( 10 menit ) 

1. Guru memberi salam dan meminta siswa duduk dengan baik (Nilai 

Bersahabat, Disiplin) 

2. Guru memimpin berdoa sebelum pelajaran dimulai (Nilai Relegius) 

3. Guru mengecek kehadiran siswa (Nilai Disiplin) 

4. Guru mengecek kebersihan diri siswa (Nilai Disiplin, Peduli Sosial) 

5. Guru mengecek kebersihan lingkungan kelas (Nilai Peduli lingkungan) 

6. Guru memperingatkan cara duduk yang baik ketika menulis dan 

membaca (Nilai Disiplin) 

7. Guru mengumpulkan tugas/PR (Nilai Disiplin) 

8. Guru menarik perhatian siswa melalui apersepsi dengan pertanyaan 

(Nilai Komunikatif) sebagai berikut : 

a. Coba, perhatikan, makhluk hidup di sekitar kita! Sebutkan! 

b. Apakah tumbuhan termasuk makhluk hidup? 

c. Sebutkan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar! 

d. Coba amati, apa saja yang terdapat pada tumbuhan! 

e. Sebutkan bagian-bagian tumbuhan! 

9. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

(Nilai Komunikatif) 

10. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu “Lihat Kebunku” (Nilai 

Keindahan) 

 

Lihat kebunku  

penuh dengan bunga 

Ada yang putih  

dan ada yang merah 

Setiap hari  

kusimpan semua 

Mawar melati  

semuanya indah 



      B.  Kegiatan Inti ( 40 menit ) 

1 Eksplorasi  

1.1 Siswa diajak ke lingkungan sekitar/kebun sekolah dan mengamati 

makhluk hidup yang ada  (Nilai Mandiri, Rasa ingin tahu) 

1.2 Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang bagian-bagian 

tumbuhan (Nilai rasa ingin tahu) 

1.3 Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang akar, jenis, dan 

fungsinya (Nilai rasa ingin tahu) 

 

2 Elaborasi  

2.1 Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok (Nilai Kerjasama) 

2.2 Masing-masing kelompok melakukan pengamatan dan diskusi 

tentang struktur akar tumbuhan bardasarkan penjelasan guru 

(Nilai Kerjasama) 

2.3 Siswa wakil kelompok maju ke depan kelas melaporkan hasil 

diskusinya (Nilai Tanggungjawab) 

 

3 Konfirmasi  

3.1 Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapannya terhadap 

hasil diskusi kelompok yang melaporkan (Nilai Menghargai 

prestasi) 

3.2 Guru memberi penguatan terhadap hasil diskusi siswa (Nilai 

Menghargai prestasi) 

3.3 Dengan bimbingan guru, siswa mampu menjelaskan tentang 

struktur akar tumbuhan dan fungsinya (Nilai Mandiri) 

3.4 Siswa dan guru melakukan refleksi pembelajaran yang telah 

berlangsung (Nilai Mandiri) 

 

     C.   Kegiatan Akhir ( 20 menit ) 

            1.    Pelaksanaan evaluasi 

a. Guru membagi soal tes formatif 



b. Siswa mengerjakan soal tes formatif 

c. Guru menilai dan menganalisis hasil tes. 

 

2.    Tindak lanjut 

a. Remedial bagi siswa yang nilainya kurang dari atau 75. 

b. Pengayaan bagi siswa yang nilainya lebih dari 75. 

c. Pemberian tugas rumah. 

 

V.  Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 

A.  Media /Alat peraga :  

Gambar bagian-bagian tumbuhan dan akar tumbuhan 

        

B.  Sumber Belajar   :   

Haryanto. 2004. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas IV. Jakarta : Erlangga. 

Rositawaty. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Untuk Kelas IV 

SD/MI. Jakarta : Pusat perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

_______. 2010. Modul Kompetensi Siswa-Mitra Ilmu pengetahuan Alam. 

Kudus : Perusda. 

 

VI. Penilaian  

A.  Prosedur tes : 

1. Tes awal  : Apersepsi 

2. Tes dalam proses : Lembar Kerja Siswa  

3. Tes Akhir  : Tes Formatif, Remedial, Pengayaan 

 

B.  Jenis Tes  : 

1. Tes Lisan   : Apersepsi dan tanya jawab dalam KBM 

2. Tes Tertulis : Tes Formatif, Remedial, Pengayaan 

C.  Alat Tes : 

1. Soal-soal Tes : Terlampir 

2. Kunci Jawaban : Terlampir 

3. Kriteria Penilaian : Terlampir 



D.  Bentuk Tes : 

1. Isian 

2. Uraian ( Jawaban singkat ) 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas  : IV (Empat) 

Semester : 1 (Satu) 

Materi Pokok : Struktur akar tumbuhan 

 

Kerjakan soal-soal berikut secara cermat! 

1. Amati gambar tumbuhan di bawah ini! 

2. Tulislah nama bagian-bagian tumbuhan tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tulislah jenis akar dan fungsinya! 

 
akar …. akar …. akar ….  akar ….   akar …. 

Fungsinya …. Fungsinya …. Fungsinya …. Fungsinya ….   Fungsinya …. 

 

 

 

 

 

 

      …. 

  …. 

     …. 

    …. 

     …. 



TES FORMATIF 

 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas  : IV (Empat) 

Semester : 1 (Satu) 

Materi Pokok : Struktur akar tumbuhan 

 

Kerjakan secara cermat soal-soal berikut ini! 

1. Tumbuhan termasuk makhluk …. 

2. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah …. 

3. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penyerap mineral dan air dari dalam 

tanah disebut …. 

4. Akar juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Hal ini terdapat 

pada tumbuhan …. 

5. Jenis akar ada dua macam, yaitu … dan …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REMEDIAL 

 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas  : IV (Empat) 

Semester : 1 (Satu) 

Materi Pokok : Struktur akar tumbuhan 

 

Kerjakan secara cermat soal-soal berikut ini! 

1. Sebutkan tiga macam makhluk hidup! 

Jawab : …………………………………………………………………………… 

2. Mengapa tumbuhan digolongkan makhluk hidup? 

Jawab : …………………………………………………………………………… 

3. Sebutkan empat bagian tumbuhan! 

Jawab : …………………………………………………………………………… 

4. Bagian tumbuhan apakah yang berada di dalam tanah? 

Jawab : …………………………………………………………………………… 

5. Sebutkan dua fungsi akar! 

Jawab : …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



PENGAYAAN 

 

1. Gambarlah dua jenis akar tumbuhan! 

Jawab :  

 

 

 

 

2. Kemudian jelaskan fungsi akar bagi tumbuhan! 

Jawab : …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUNCI JAWABAN 
 

Tes Formatif 

1. hidup 

2. daun, bunga, buah, biji, batang 

3. akar 

4. ubi kayu/ketela/ubi jalar 

5. serabut dan tunggang 

 

Remedial 

1. manusia, hewan, dan tumbuhan 

2. karena dapat tumbuh dan berkembang 

3. daun, buah, bunga, biji, batang, akar 

4. akar 

5. menyimpan cadangan makanan, menyerap mineral dan air untuk memasak 

makanan, bernafas. 

 

Pengayaan 

1.  

    

        Akar serabut          Akar tunggang 

 

2. menyimpan cadangan makanan, menyerap mineral dan air untuk memasak 

makanan, bernafas. 

 

 

 

 



 

KRITERIA PENILAIAN 

 

NO. JENIS TES NILAI 

1. Tes Formatif Jumlah jawaban benar X 20 

2. Remedial Jumlah jawaban benar x 20 

3. Pengayaan  Kebijaksanaan Guru 

 


