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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SDN KLEPU 03 

Kelas/Semester  : V (lima)/I (Satu) 

Tema    : 3. Makanan Sehat 

Subtema   : 2. Pentingnya Makanan Sehat Bagi Tubuh 

Pembelajaran   : I (Satu) 

Muatan Pembelajaran : IPA-Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu  : 1 x Pertemuan (2 JP x 35 menit) 

 

A.  KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya.  

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.  

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, 

dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar 

3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik 

4.4 Memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau 

elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual 

Indikator:  

3.4.1 Menganalisis ciri-ciri bahasa iklan media cetak dan elektronik. 

4.4.1 Membandingkan iklan media cetak dan elektronik. 

IPA 

Kompetensi Dasar 

3.3. Menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara 

memelihara kesehatan organ pencernaan manusia 

4.3. Menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau 

manusia  

Indikator:  

3.3.1 Menemukan macam-macam gangguan pada organ pencernaan manusia. 

4.3.1  Membuat peta pikiran tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan mengamati video tentang iklan media cetak dan elektronik, siswa dapat 

menganalisis ciri-ciri bahasa iklan media cetak dan elektronik dengan tepat.C4 

2. Dengan berdiskusi kelompok tentang iklan yang pernah dilihat/ didengar, siswa dapat 

membandingkan iklan media cetak dan elektronik dengan cermat.C4 

3. Melalui kegiatan mengamati video tentang gangguan pencernaan, siswa dapat 

menemukan macam-macam gangguan pada organ pencernaan manusia dengan 

teliti.C6 

4. Dengan berdiskusi kelompok tentang macam-macam gangguan pada organ pencernaan, 

siswa dapat membuat peta pikiran tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan 

manusia dengan benar.C6 



 Karakter siswa yang diharapkan : Religius 

   Nasionalis  

   Mandiri 

   Gotong Royong 

   Integritas 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Iklan media cetak dan elektronik 

2. Gangguan pada organ pencernaan manusia. 

 

E.  MODEL, PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Model  : Cooperative Learning Tipe STAD 

2. Pendekatan  : Saintifik-ICT 

3. Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi dan Penugasan. 

 

F. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media  : PPT, Video iklan 

2. Alat   : Leptop, LCD 

3. Sumber belajar :  

a. Buku siswa: Kemendikbud. 2018. Makanan sehat buku tematik terpadu kurikulum 

2013 tema 4. Jakarta: Kemendikbud. (46-51) .  

b. Buku guru: Kemendikbud. 2018. Makanan sehat buku tematik terpadu kurikulum 

2013 tema 4. Jakarta: Kemendikbud. (51-57) .  

c. Video iklan diambil dari youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=vSMhfCRicF4 

d. Video gangguan pada organ pencernaan diambil dari youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=UrcFLxc-5YA 

 

G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing. 

Religius 

2. Guru mengecek kesiapan siswa dengan melakukan 

presensi, memeriksa kerapihan pakaian, dan posisi 

tempat duduk. Mandiri 

3. Peserta didik dan guru menyanyikan lagu “Indonesia 

Raya”. Nasionalis 

4. Guru melakukan apersepsi dengan menggunakan 

gambar di Buku Siswa halaman 45, kemudian bertanya 

kepada siswa: 

a. Kelompok makanan mana yang kamu pilih? 

b. Mengapa kamu memilih kelompok makanan 

tersebut? 

Tahap 1: Penyampaian tujuan dan motivasi siswa 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

6. Siswa bersama guru melakukan tepuk semangat. 

10 menit 

https://www.youtube.com/watch?v=vSMhfCRicF4
https://www.youtube.com/watch?v=UrcFLxc-5YA


Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 2: Pembagian kelompok 

7. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok beranggotakan 4 

orang. 

8. Masing-masing kelompok diberi lembar kerja peserta 

didik (LKPD). 

Tahap 3: Penyajian informasi 

9. Guru menggunakan percakapan yang disajikan dalam 

Buku Siswa halaman 46, sebagai pembuka untuk 

berdiskusi tentang iklan pada media cetak maupun 

media elektronik. 

10. Guru menayangkan PPT dan menjelaskan tentang jenis 

iklan berdasarkan media penyampaiannya.  

11. Guru menayangkan video tentang contoh iklan media 

cetak dan elektronik. 

12. Guru bertanya tentang contoh iklan lain yang pernah 

dilihat atau didengar oleh peserta didik. 

13. Siswa menyebutkan contoh-contoh iklan lain yang 

pernah mereka lihat/dengar dan mengkategorikan iklan 

tersebut ke dalam iklan media cetak atau iklan media 

elektronik. 

14. Guru bertanya kepada siswa tentang ciri-ciri iklan yang 

baik. 

15. Guru mengaitkan jawaban siswa dengan ciri-ciri bahasa 

yang digunakan dalam iklan media cetak atau 

elektronik.  

16. Siswa mencermati video percakapan yang disajikan 

oleh guru, dimana dalam percakapan tersebut 

membahas tentang gangguan pada organ pencernaan 

manusia. 

Tahap 4: Kegiatan belajar dalam tim 

17. Siswa berdiskusi dengan kelompok mengerjakan 

LKPD yaitu mencari informasi tentang macam-macam 

gangguan organ pencernaan manusia, informasi yang 

perlu dicari mencakup : 

a. Keterangan mengenai setiap gangguan sistem 

pencernaan 

b. Penyebab gangguan tersebut 

c. Gejala dari gangguan tersebut 

d. Cara mengatasi gangguan tersebut 

18. Siswa mengolah informasi yang didapatkan dalam 

bentuk peta pikiran. 

19. Siswa mempresentasikan hasil peta pikiran yang 

dibuatnya di depan kelas. 

20. Siswa bersama guru membahas materi yang telah 

dipelajari melalui LKPD. 

 

45 menit 



Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Penutup 21. Siswa bersama guru membuat kesimpulan hasil belajar. 

Tahap 5: Kuis atau pemberian evaluasi 

22. Siswa mengerjakan evaluasi. 

23. Siswa menyerahkan evaluasi yang telah dikerjakan. 

Tahap 6: Pemberian penghargaan kelompok 

24. Guru memberikan penghargaan untuk kelompok yang 

paling baik. 

25. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

untuk mengetahui hasil ketercapaian tujuan 

pembelajaran. 

26. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 

yang telah diikuti. 

27. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran) Religius 

15 menit 

 

H. PENILAIAN 

No Aspek Penilaian 

Prosedur Teknik Jenis Bentuk Instrumen 

1 Sikap Proses Nontes Observasi Objektif Rubrik 

2 Pengetahuan Hasil Tes Pilihan Ganda Subjektif Soal Pilihan Ganda 

3 Keterampilan Produk Nontes Penugasan Subjektif Rubrik 
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Kepala Sekolah 
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