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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas   : VI (Enam) 

Semester   : I (Satu) 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (Satu pertemuan) 

Hari, tanggal  :  

 

I.   Standar Kompetensi  

1.  Memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan lingkungan 

tempat hidupnya. 

 

II.  Kompetensi Dasar  

1.1  Mendeskripsikan hubungan  antara ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan 

(kelelawar, cicak, bebek)  dan lingkungan hidupnya.  

 

III. Indikator 

1. Menyebutkan makhluk hidup 

2. Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup 

3. Membedakan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. 

4. Menggolongkan hewan berdasarkan persamaan hidupnya 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan tentang makhluk hidup, siswa dapat menyebutkan tiga 

macam makhluk hidup dengan benar. 

2. Melalui Tanya jawab tentang makhluk hidup, siswa dapat mengidentifikasi  

5 ciri makhluk hidup dengan benar. 

3. Melalui pemberian tugas tentang cirri-ciri makhluk hidup, siswa dapat 

membedakan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya dengan benar. 

4. Melalui diskusi tentang cirri-ciri makhluk hidup, siswa dapat 

menggolongkan hewan berdasarkan persamaan hidupnya dengan benar. 

 

 

 

 

 

 



V.   Materi Ajar  

     

     

Bebek termasuk salah satu jenis unggas. Ia hidup serta mencari makan di 

daratan dan perairan. Bebek menggunakan kakinya untuk berjalan. Pada kaki 

bebek, setiap jarinya dihubungkan dengan selaput. Dengan kaki berselaput, 

bebek dapat berenang. Selain bebek, kaki berselaput juga dimiliki angsa. 

Sementara, ayam tidak memiliki jari berselaput.  

Kelelawar keluar dan mencari makan pada malam hari. Sebaliknya, pada 

siang hari, kelelawar hanya berdiam di sarangnya. Oleh karena itu, kelelawar 

dijuluki hewan malam. Dalam keadaan gelap, kelelawar tidak pernah menabrak 

benda yang dilaluinya. Kelelawar juga tidak kesulitan menemukan makanan. Hal 

ini dikarenakan kelelawar memiliki keistimewaan. Kelelawar memiliki indra 

pembau dan pendengar yang tajam. Dengan penggabungan keduanya, kelelawar 

dapat menemukan makanan. Kelelawar dapat menentukan arah terbang dan 

menghindari tabrakan. 

Cecak memiliki perekat pada setiap ujung jari kakinya sehingga dapat 

menempel di dinding. Cecak dapat mengatur banyaknya perekat yang 

dikeluarkan. Dengan demikian, cecak dapat tetap bergerak merayap tanpa 

terjatuh. Selain itu, cecak mempunyai kemampuan autotomi, yaitu memutuskan 

ekornya secara tiba-tiba saat ditangkap mangsa sehingga  dapat melarikan diri. 

Ekor cecak yang putus dapat tumbuh kembali. 

Kucing memiliki kemampuan mencium dalam jarak yang jauh. Kecing 

juga memiliki otot yang kuat sehingga dapat lari dan meloncat untuk mengecar 



dan menghindari mangsanya. Penglihatan kucing juga tajam, matanya kelihatan 

bercahaya di saat malam hari. 

Hewan landak memiliki bentuk tubuh berduri, untuk menghindari 

mangsanya, sehingga mangsanya akan tertusuk duri di tubuhnya. 

Cumi-cumi hidup di laut. Untuk menghindari mangsanya, cumi-cumi 

mengeluarkan cairan tinta pekat yang dapat mengejutkan. Cumi memiliki tangan 

yang banyak sehingga dapat berenang/meluncur sangat cepat. 

 

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 ini! Sebutkan apa saja  

itu! 

b. Sebutkan hewan yang berkaki dua! 

c. Sebutkan hewan yang berkaki empat! 

d. Bagaimana bentuk hewan landak? 

e. Apa makanan kucing? 

9. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

(Nilai Komunikatif) 

10. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu “Cicak-cicak Di Dinding” 

(Nilai Keindahan) 

Cicak-cicak Di Dinding 

Cicak cicak  

Di dinding 

Diam diam merayap 

Ada seekor nyamuk 

Hap... Lalu ditangkap 



B. Kegiatan Inti (40 menit) 

1. Eksplorasi 

a. Guru mengajak siswa mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar 

kelas (Nilai Mandiri, Rasa ingin tahu) 

b. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang macam-macam 

hewan (Nilai Komunikatif) 

c. Siswa mencatat hal-hal penting tentang ciri-ciri hewan (Nilai 

Mandiri) 

 

2. Elaborasi 

a. Siswa membentuk kelompok diskusi belajar sesuai petunjuk guru 

(Nilai Demokrasi) 

b. Masing-masing kelompok menerima lembar kerja yang dibagikan 

oleh guru (Nilai Disiplin) 

c. Dengan bimbingan guru, siswa melakukan diskusi kelompok untuk 

menyelesaikan lembar kerja siswa tentang ciri-ciri hewan (Nilai 

Kerjasama/Kerja keras) 

d. Salah satu siswa wakil kelompok mempresentasikan/melaporkan 

hasil diskusi kelompok di depan kelas (Nilai Tanggung jawab) 

 

3.   Konfirmasi 

a. Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan tentang laporan 

kelompok yang presentasi (Nilai Menghargai prestasi) 

b. Guru melakukan pelurusan, pembenaran, dan penguatan terhadap 

hasil pembelajaran (Nilai Menghargai prestasi) 

c. Guru memberikan reward dan motivasi terhadap hasil kerja siswa 

(Nilai Menghargai prestasi) 

 

C.  Kegiatan Akhir (10 menit) 

1.   Evaluasi 

a. Guru membagi soal tes formatif 

b. Siswa mengerjakan  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 atau sama 75. 

c. Pemberian tugas rumah. 



3.   Menutup pelajaran 

a. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran untuk 

memperoleh hasil belajar yang bermakna. 

b. Siswa dan guru membuat rangkuman dan kesimpulan 

c. Guru mengucapkan salam. 

 

VIII. Media dan Sumber Belajar 

       A.  Media :  

1. Gambar macam-macam makhluk hidup, 

2. Gambar macam-macam hewan,  

       B.   Sumber Belajar      :  

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

Suhartanti Dwi, dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VI. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

IX.  Penilaian 

A.  Prosedur tes : 

1. Tes awal  : Apersepsi  

2. Tes dalam proses : Lembar Kerja Siswa  

3. Tes Akhir  : Tes Formatif 

4. Tindak Lanjut : Remedial dan Pengayaan 

B.  Jenis Tes  : 

1. Tes Lisan  : Apersepsi dan tanya jawab. 

2. Tes Tertulis : Tes Formatif 

C.  Bentuk Tes : 

1. Isian 

2. Uraian 

D.  Alat Tes : 

1. Soal-soal Tes : Terlampir  

2. Kunci Jawaban : Terlampir 

3. Kriteria Penilaian : Terlampir 

 

Mengetahui 

Kepala SD 2 Besito, 

 

 

 

 

Muzayanah, S.Pd. 

NIP 19631015 198304 2 005 

Kudus, …………………… 

Guru Kelas VI, 

 

 

 

 

Sutiyono, S.Pd.SD 

NIP 19640513 198608 1 001 



LEMBAR KERJA SISWA 

 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam  

Kelas/Semester :  VI / 1 

Waktu :  40 menit  

 

1. Amatilah berbagai hewan di bawah ini ! 

2. Catatlah nama-nama hewan yang kamu amati beserta ciri-ciri khususnya seperti 

tabel berikut : 

     

 

     

 

No. Nama Hewan Tempat hidupnya Ciri khusus 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

 

 



TES FORMATIF 

 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pegetahuan Alam 

Kelas/Semester :  VI / 1 

Waktu :  20 menit  

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1. Mengapa bebek dapat berenang di air dengan cepat? 

2. Apakah ciri khusus kelelawar dan apa fungsinya ? 

3. Mengapa cicak dapat merayap di dinding ? 

4. Daya penciuman kucing sangat kuat. Apa fungsinya? 

5. Apakah alat pertahanan hewan landak? 

6. Bagaimana cara hewan cumi-cumi menghindari mangsanya? 

 

 

 

Jawaban : 

1. …………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUNCI JAWABAN 

 

TES FORMATIF 

1. Karena kaki bebek berselaput 

2. Daya penciuman dan pendengaran yang sangat tajam 

3. Karena kaki cecak memiliki perekat 

4. Untuk mengetahui mangsanya 

5. Tubuh berduri 

6. Mengeluarkan tinta pekat untuk mengejutkan mangsanya. 

 

 

 

 

 

KRITERIA PENILAIAN 

 

No. Jenis Tes Penilaian 

1 Tes Formatif Nilai = Jumlah jawaban benar / 6 x 100 

 

 

 

 

 


