
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN K-13 

Satan P'endidikan SD Negeri 2 Giagulur 
Kelus/ Seniester 

Tema Makanan Schat (Tema 3) 

Tema Bugaimana Tubuh Mengolah Makanan? (Sub Tema 1) 
SBUP, IPA, Bahasa lndoncsia Muntan Terpadu 

Pembelajarain ke 

Alokasi wakiu :1 Tlari 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan melengkapi bagun, siswa dapat mendefinisikan orgun pencemuan manusia dan fungsinya. 

2. Dengan mengamati gumbur ik lan media cetak, siswa dapnt merjelaskan kesimpulan isi iklan media cetak. 

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Alokasi 
Keglatan Deskripsi Kegiatan 

Waktu 
Pendahuluan . Pembiasaan literasi sebelum pembelajaran dimulai. (5menit) 

2Kelas dmulai dengari salam dilanyulkin dengun do a. 

2 menit 

Menyanyikan lagu wajib'"BAGIMU NEGERI" 

5 

6. impaian tujuan pembelajaran yarg ukan dacapa 

Ayo Membaca 6 menit 

u membuka petajaran dengan meminta siswa untuk membaca teks 

acaan macam-macam organ pencernaan dian lungsinya 

Ayo Mencoba 
Siswa mclengkapi bugun organ pencernaan manusia dalam LKPD yang tela 

disediakan. 
Siswa mengurnpulkan LKPD untuk diperiksa. 

Ayo Mengamati 
Siswa mengamati gumbar iklan medi cclak, mengidentifikasikan kalimat 

iklan, kata kunci, makna gambar iklan, dan trget iklan. 
SiSwa memuliskan fungsi iklan media cetak yang disajikan dalanm LRPD. 

Ssw tniengumpulkai LPD dan menjelaskan Kkesimpulannya. 
Penutup Guru membantu siswa dalam membuat kesimpulan tentang kegialarn2ment 

pembelaiaran yang lelüh dilakukan. Siswa diminia untuk mereflcksikan sikap. 

pengetahuan, dan keterumpilan yang telah dapelajarnya. 
Peserta didik membuut catatan dengan tentag poiit-pont penting darn mater 

yang baru dipelajari. 

Guru Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai. 
Peserta dicik yang selesai mengetjakan ugas dengan bemar diberi aprestast 

Salam dan doa petilup 

C. PENILAIAN (ASSESMEN) 
Peilaian terhadap materi ini dapat diliakukun sesuni kebutulun guru yaitu dari pengamatan sikap. tes 
pengctahuan dan presentasi unjuk kerja atau hasil karyu dengun rubrik penilaian. 

engctahu 
Kepala Selah, 

agutur, 2 September 2022 

ruru Kelns V 

WAVINI,S.Pd.SD NIP. 110509 199703I 007 
RYWANTHO, S.Pd 

NIP 19870708 200904 | 001 



MATERI AJAR 
Kelas 5 

Tema 3 (Makanan Sehat) 

Subtema (Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan) 
Pembelajaran 5 

AN BRYWANTHO, S Pd 

Organ Poncornaan Pada Manusla 

Alat-alat pencernaan kita terdiri atas mulut, 

Kerongkongan, lambung. usus halus, usus 

besar, dan anus. Bersama dengan 

kelompokmu, lengkapilah informasi tentang 

organ-organ perncernaan di bawah ini 

MULUT 

KERONGKONGAN 

AMBUNG 

usus BESAR 

USUS HALUS 

Anus 

Fungsi Organ Pencernaan Pada Manusila 

Organ Pencernaan Fungsi4 
ungsi utama mulut adalah untuk 

menghancurkan makanan sehingga ukurannya 

ukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam 

perut. 
Di dalam mulut terdapat alat-alat yang 

membantu dalam proses pencernaan yaitu 

gig, Hdah, dan kelenjar udah (air lhur). Di 

dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan 
maRanan secara mekanik dan Kiniaw.. 

Fungsi kerongkongan adalah sebagal saluran 

untuk memindahkan makanan dari mulut ke 

ambung. Kerong kongan dapat melakukan 

peristeltik, yaitu gerakan meremas- meremas 
untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke 

dalam lambung 



Fungu lambung adatah setng penghn 

pepunogen Rrounogen adaian benth vano 

betum atit dars pepun Erum pepun r bertng 

datam mergutan moseud proten mena 

(pepton) 

terthag menga tga an va 

Nm. ecargan deum menjad terpet 

halus hanya teryd pencenaan Nia a 

ungs usus besa aa 

dan marera, tempat perneentukan tan 

(dengan bataan bakteri Escherchas co). serta 

metakikan gerak pwvntaita untuk mendorong 

tinja menuju anus rya akan diketuarhan dalam 

bentu feses atau tinja 

Tklan 

Tklan adalah pesan yang disampaikan dengan tujuan untuk mempcrkcnalkan suatu produk kcpaa 
Lsy arakat dcngan plattorm mcdia lertcntu Dengan kata lain bertujuan mcngajak mcmbuuk untuk 

mcnggunakan produk terscbut 

dar kbauaan bura vg dat pu mu 

Simpulkan isi yano tertera di dalam iktan tersebut berdasarkan 

ga*ar iklar 

target kian (ikian ditujukan untuk suapa) 

tklan ini menurutku efektif/mo et karen 

Luntuk mermbuat iklar yang lebih baik, aku akan 

mmenäriK aan HLCSN FSSPSamT Sepati pada klan di atas 

Daka hhg dari Rlart te* Debut di atas 



Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Gagutur 
Kelas 
Tema 
ubtema 

Pembelajaran 

3 (Makanan Sehat) 
T(Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan) 

Alokasi waktu I Menit 

Tujuan Pembelajarun 
LEgnmeengkapi ogan, sIS Wa IofNi mendejinINIAGIN OrRi pencerim pda mamusi 

1. Amatilah gambar organ pencernaan pada manusia dibaw ah ini, Tentukan nama organ tersebu 

** * 

**********************| 

****************** 

**** 

******************** 

2. Coba kalian tentukan organ berdasarkan fungsinya pada system pencernaan 

Terjadinya 
mekonik dano i serte 

pencernaan kimiowi dengan 

bantuan.enzm amilase 
enyerop cairan, vtamin dan 

minerc dan ssO-o moka. dan 

membantu proses pembusukan 
dengan bokteri E. Col 

empat terjadiny pencernaan 

antu am konda. 

Tempo penyeropan sorsa 

a 
on ** seluruh tubuh 

Tempat yang 
menghubungkan antara 

mulut dan lambung. 

Salamat Bekerja! 



Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Satuan Pend1dikan SD Ncgur 2 Gagutur 
cas 

3(Makanan Schat) 
(Hagaumana Tubuh Mcngolah Makanan 

AlOKASI Waktu I Mcnit 

Tujuat Pembelajaran 
Dengan mengamtt gambar ikian modia cehak us*ud dkijail me tje uivaul" 

Zklan medir cetak 

A. Amatilah gambar iklan berikut ini 

Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat Pangkal 
Rumah TangEga 

Sehat 

JADIKAN PERILAKU HIDUP DERSIH 

DAN SEHAT SEBAGAI GAYA HIDUP 

Menurutku. iklan terscbut adalah Tklan in1 mcmuruthu cfcktit tidak ctckti 

karti 

Untuk membuat iklan yang lebah baik, aku 

akan 

Apakah fungsi iklan tercbut di tas 

Selamat Bekerja! 



AMPIRAN PENILAIAN: 
Muatan iPA KD dan 4 3 Melengkap Bagan dan Menjelaskan Fungsi Organ Pccc 

Teknik Penilaian Penugasan 

Instrumen Penlaian Kunc1 Jawaban 

Mulut 

eregh eng 

Larbung 

Usus olus 
sus besar 

Anus 

Organ 

enghoneurhan mokonan ehinggo ukrnmyvn c . sejok Mulut 

makanan masuk he dailam mulut Di dalarn musfuut tertapot olo-l o 

THmtantr faiam prse e eronn o l oaa 
mmilut terjadi proses pencemaan makonen secam mekanik don imiw 

Kerongkongan Menduhkan makanan dari ut hea tuak 
de edikit he dalom lamburno 

Lombung ungsi lambuno atolah sebagai benhint Sebaoa penghasl pepsng 

Dinding pada larmtbuno merngtasilan asa 
enciptakan Suosana osam cdolum lambuT9 du" thetgONERG 

abuera vmengeiuaarhun iendir vang ea *" 
untuk meiindiungi dinding laiting k*i pa 

bontuan kalsium don ipase quno dalam memeraly Iemk tsin srs 

Usus halus Mernyerap nutris 

Sus besar Usus besor menghasilkan lendir dan bertungsi untuk memyerap air dan 

eiektrolit darn tinj0 

Muatan Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4+ NMengamati dan Slenganalists 1ktan 

Teknik Penilaian: Penugasan 

Instrumen Penilaian: Dafiar Periksa 

Daftar Periksa Mengamati dan Menganalisis Iklan 

Kriteria Idik 

Siswa mampu memberikim1 Tuasil analsis sklan dilalat dari aspek kata kunca 

Siswa manpu menmbernkan hasil analisis tklan dilihat dari aspk gambar iklan 

Siswa inanpu membeikan hasil anaiisis tklan diliha dhri spck target ik lan 

Siswa aimpu menjelaskian fungsi dan iklan 

SIsw ipiu miemberikari saran unuk. nenbuat klan menjdi lebili baik 


