
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Oleh: Nouvel Hilmy, S.Pd.SD 

 

  

Satuan Pendidikan  : SDN 02 Tanahbaya  

Kelas/Semester  : VI/1  

Tema  : 1 Selamatkan Makhluk Hidup  

Sub Tema  : 2 – Hewan Sahabatku  

Pembelajaran  : 1  

Alokasi Waktu  : 1 x pertemuan (10 menit)  

  

A. PENDAHULUAN  

1. Guru memulai kelas denganmemberikan salam, guru meminta salah satu untuk memipin doa. 

(Religius) 

2. Guru mengabsen siswa, 

3. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya (Nasionalisme) 

4. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan beberapa hewan peliharan yang ada dirumah 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

B. KEGIATAN INTI  

1. Guru meminta peserta didik untuk menentukan nama hewan yang ditampilkan. 

2. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok secara heterogen 

3. Guru meminta peserta didik untuk mengelompokan beberapa hewan yang ditampilkan 

menjadi kelompok hewan bertelur, melahirkan atau bertelur-melahirkan dalam sebuah 

diagram ven. 

4. Guru meminta peserta didik untuk menambah nama hewan yang diketahui dalam 

pengelompokan tersebut. 

5. Guru dan Peserta didik mengidentifikasi ciri-ciri dari pengelompokan hewan tersebut. 

 

C. PENUTUP  

1. Guru membagi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) untuk dikerjakan Peserta didik.  

2. Guru memeriksa hasil pekerjaan seluruh peserta didik, memberikan penilaian terhadap 

proses dan hasil yang telah dicapai peserta didik 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik mengenai materi yang telah dipelajari. 

4. Guru bersama peserta didik menarik kesimpulan tentang pembelajarn yang telah dipelajari. 

5. Guru memberikan soal remidial dan pengayaan, sebagai tugas di rumah. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama, dipimpin oleh salah seorang peserta 

didik 

D. Sumber pembelajaran : 

1. Buku Siswa Tema 1 Kelas 6 Kurtilas 2013 

2. Buku Guru Tema 1 Kelas 6 Kurtilas 2013 

E. Media pembelajaran 

1. Gambar  Hewan 

F. Penilaian 

1. Uraian Singkat   

Mengetahui 
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Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

 

Isilah titik – titik dibawah ini dengan baik dan benar ! 

1. Ayam merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara ... 

2. Vivipar adalah nama lain dari hewan yang berkembang biak dengan …. 

3. Bebek merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara … 

4. Sebutan lain untuk hewan yang berkembang biak dengan bertelur-bertenak adalah … 

5. Kuda laut merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara … 

6. Hewan jenis mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara… 

7. Sebutan lain hewan yang melahirkan adalah …. 

8. Jerapah merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara … 

9. Hewan yang mempunyai daun telinga merupakan salah satu ciri hewan yang berkembang biak 

dengan … 

10. Kadal merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara …  

 

Kunci Jawaban 

1. Bertelur / Ovipar 

2. Melahirkan 

3. Bertelur / Ovipar 

4. Ovovivipar 

5. Ovovivipar 

6. Vivipar / Melahirkan 

7. Vivipar 

8. Vivipar / Melahirkan 

9. Vivipar / Melahirkan 

10. Ovovivipar / bertelur-bertenak 

 

Soal Remidial 

 

1. Sebutkan 10 nama hewan yang berkembang biak secara Ovipar ! 

2. Sebutkan 10 nama hewan yang berkembang biak secara vivipar ! 

3. Sebutkan 10 nama hewan yang berkembang biak secara Ovovipar ! 

 

Soal Pengayaan 

 

1. Sebutkan hewan-hewan yang berkembang biak tidak secara Ovipar, Vivipar maupun 

Ovovivipar, dan sebutkan cara berkembang biaknya ! 


