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Lampiran 1 



Lampiran 2 

 

Instrumen Wawancara Peneliti dengan Guru Kelas V SDN Punten 2 BATU 

 

Peneliti : Apa yang dipersiapkan ibu sebelum kegiatan pembelajaran? 

Guru  : yang dipersiapkan pertama RPP, kemudian buku-buku lain yang  

menunjang atau media, itu kan secara administrasi. Kalau  

semuanya sudah dipersiapkan, kemudian mempersiapkan  

peserta didiknya supaya siap. 

Peneliti  : Upaya apa yang dilakukan agar peserta didik tertarik untuk  

mengikuti pelajaran? 

Guru   : Upayanya pembelajaran harus menyenangkan seperti  

pembelajaran pakem. 

Peneliti  : Bagaimana mengatur keadaan kelas mengenai penempatan  

tempat duduk pada pesseta didik? 

Guru  : Untuk minggu pertama anak-anak duduk sesuai dengan  

keinginannya biar anak-anak kerasan dulu minggu kedua anak  

yang kecil duduk didepan yang besar dibelakang, minggu  

selanjutnya muter, anak yang di belakang pindah ke depan. 

Peneliti  : Apakah ibu menggunakan media untuk mempermudah dalam  

menyampaikan materi pelajaran? 

Guru  : Iya. Tergantung materinya. Kadang ya memakai LCD, kalau yang  

di buku sekiranya sudah bisa di pahami ya lihat yang ada dibuku. 

Peneliti  : Apakah ibu sudah memastikan semua peserta didik dapat melihat  

media tersebut? 

Guru  : Iya. Kalau itu pasti. 

Peneliti  : Apakah ibu melibatkan siswa dalam pemanfaatan media/alat  

pelajaran lainnya? 

Guru  : Iya. 

Peneliti : Apakah ketika pembelajaran berlangsung sering terjadi masalah  

pada peserta didik (baik masalah individual maupun masalah  

kelompok)? 

Guru  : Kadang-kadang ada hal-hal yg terjadi diluar dugaan kita.  



Misalnya pada waktu pembelajaran terus ada anak yang pinjam  

penghapus gak ijin, terus jadi masalah. Ada juga pas lagi  

mengerjakan tugas, ada anak yang pindah ke bangku temannya,  

kemudian anak tersebut dibilang mencontek. 

Peneliti : Bagaimana cara ibu menangani suatu masalah individual maupun  

kelompok yang muncul dalam pembelajaran? 

Guru  : Caranya kalau ada anak yang kurang konsentrasi di fokuskan atau  

dipusatkan terus mengalihkan perhatian supaya perhatian tersebut  

memusat ke kita misalnya dengan tepuk. 

Peneliti  : Bagaimana membangun kerjasama antar peserta didik? 

Guru  : Siswa yg sudah paham diminta membantu teman yang belum  

Paham. 

Peneliti  : Bagaimana upaya ibu untuk menerapkan kedisiplinan pada  

peserta didik? 

Guru  : Menerapkannya dengan contoh nyata. Misalnya ada anak yg  

buang sampah, guru tidak menyuruh ayo diambil tapi guru juga  

ikut mengambil sampah. Jadi menerapkannya dengan contoh  

nyata. Jadi ikut melakukan. 

Peneliti  : Bagaimana memotivasi peserta didik supaya aktif dalam kelas? 

Guru  : Pembelajarannya tidak harus di dalam, kadang juga bisa keluar.   

Supaya tidak jenuh. 

Peneliti : Apakah ibu selalu memberikan ulangan untuk mengukur tingkat  

pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah diajarkan? 

Guru  : Tidak selalu. Tapi setiap tema baru diadakan ulangan. Jadi  

setiap seminggu sekali ada tes. Adakalanya tesnya tidak tertulis,  

ada tes lisan misalnya. kalau tes tulis satu minggu sekali 

Peneliti  : Apakah ibu memberikan sanksi apabila ada peserta didik yang  

tidak mengerjakan tugas? 

Guru  : iya. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan pr. Kadang anak- 

anak itu ngomong mengerjakan kok bu, tapi saya lupa, nah kalau  

mengerjakan berarti coba, tak kasih pertanyaan yang sama persis  

sama pr, seandainya benar-benar mengerjakan pasti bisa  



menjawab. Jadi bisa kelihatan yang benar-benar mengerjakan  

sama yang pura-pura mengerjakan 

Peneliti  : Solusi apa yang dilakukan ketika peserta didik mulai merasa  

bosan di kelas? 

Guru  : Diajak nyanyi atau permainan-permainan kecil, bisa juga dengan  

tepuk-tepuk. 

Peneliti  : Bagaimana evaluasi yang biasanya ibu terapkan pada akhir  

pembelajaran? 

Guru  : Saya biasanya menanyakan kembali materi yang sudah dipelajari  

untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik 

terhadap materi yang sudah saya ajarkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

Instrumen Percakapan Guru dan Peserta Didik Saat Pembelajaran Dimulai 

Hingga Selesai. 

a. Kegiatan Awal  

Guru   : “selamat pagi anak-anak?” 

Peserta Didik  : “pagi bu .....(semua menjawab secara bersamaan)” 

Guru   : “anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat buat  

  belajar? (guru menanyakan kondisi peserta didik sebelum  

  memulai pembelajaran)” 

Peserta Didik  : “Baik bu, tapi Robi tidak masuk sekolah lagi (salah satu siswa  

menjawab pertanyaan guru)” 

Guru   : “iya nak, afi tidak masuk sekolah karena sakit. Jadi kita harus  

menjaga tubuh kita agar tidak mudah sakit, dengan cara makan- 

makanan sehat, istirahat yang cukup. Ibu chek kehadiran kalian  

ya?”  

peserta Didik  : “baik bu (semua menjawab dengan serentak)” 

 

b. Kegiatan Inti  

Guru   : “Anak-anak silahkan buka buku paket halaman 25. Bacalah 10  

menit. Kemarin kita sudah mempelajari tentang alat pencernaan  

apa?” 

Peserta Didik  : “manusia dan hewan (semua menjawab dengan serentak)” 

Guru   : “Masih ingat tentang pencernaan hewan kemarin, yang kita  

pelajari tentang pencernaan hewan apa? “ 



Peserta Didik  : “Masih... sapi (semua menjawab secara bersama-sama)” 

Guru   : “kalian sudah membuat modelnya dari pencernaan dari sapi. Apa  

saja pencernaan sapi?” 

Peserta Didik  : “retikulum, romen, omasum (semua menjawab secara bersama- 

sama)” 

Guru   : „apa itu retikulum?” 

Peserta Didik  : “makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan  

bakteri (semua menjawab secara bersama-sama)” 

Guru   : “apa itu romen?” 

Peserta Didik  : “tempat terjadinya pecernaan dengan bantuan mikroba (semua  

menjawab secara bersama-sama)” 

Guru   : “apa itu omasum?” 

Peserta Didik  : “makanan dicerna dengan bantuan enzim perncernaan (semua  

menjawab secara bersama-sama)” 

Guru   : “selanjutnya apa saja alat pencernaan manusia?” 

Peserta Didik  : “mulut, kerongkongan,lambung usus halus usus besar anus  

(semua menjawab secara bersama-sama)” 

Guru   : “yang membantu organ manusia supaya lancar harus  

bagaimana?” 

Peserta Didik  : “makanan yang mengandung protein (jawaban salah satu peserta  

didik)” 

Peserta Didik  : “makan sayuran siswa makan buah buahan (jawaban salah satu  

peserta didik)” 

Peserta Didik  : “makan penyempurnaan (jawaban salah satu peserta didik)” 



Guru   : “apa itu penyempurnaan ?” 

Peserta Didik  : “susu (jawaban salah satu peserta didik)” 

Guru   : “iya... sampai disini ada yang bertanya?” 

Peserta Didik  : “tidak bu (semua menjawab secara bersama-sama)” 

Guru   : “ baik kalau begitu selanjutnya kita akan mengerjakan diagram  

untuk mengetahui kalian sudah paham apa belum? Kalian  

kerjakan lembar soalnya, ibu beri waktu 10 menit.” 

Peserta Didik  : “sudah bu (serentak bersama-sama)” 

Guru   : “sekarang kita akan mempresentasikan jawaban di depan” 

Peserta Didik  : “saya bu!!! (salah satu siswa berdiri)” 

Guru   : “silahkan...” 

Peserta Didik  : (salah satu membacakan tugas yang baru saja dikerjakan) 

Guru   : “ada yang berbeda?” 

Peserta Didik  : “tidak bu (serentak)” 

Guru   : “untuk mengetahui pemahaman kalian buguru anggap sudah bisa  

mengurutkan sistim pencernaan manusia” 

 

c. Kegiatan Akhir  

Guru   : “materi apa saja yang baru saja kita pelajari?” 

Peserta didik  : “alat pencernaan manusia dan hewan (semua menjawab bersama- 

sama)” 

Guru   : “alat pencernaan manusia terdiri dari apa saja?” 

Peserta didik  : “mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus 12 jari dan  

anus” 



Guru   : “kemudian apa saja organ pencernaan pada sapi?” 

Peserta didik  : “retikulum, omasum, romen dan obasum” 

Guru   : “sudah paham semua?” 

Peserta didik  : “sudah bu (semua menjawab dengan bersama-sama)” 

Guru   : “silahkan disiapkan untuk berdo‟a” 

Peserta didik  : “(merapikan meja) persiapan berdo‟a mulai... selesai.” 

Guru   : “assalamu‟alaikum wr. wb” 

Peserta didik  : “wa‟alaikumsalam wr.wb” 



Lampiran 4 

KORPUS 

 

No ASPEK YANG DIAMATI DALAM KEGIATAN 

PEMBELAJARAN DI KELAS 

Hasil Observasi 

Catatan 
Terlihat Tidak 

Terlihat 

1. Kegiatan Pendahuluan    

 a. Menyiapkan peserta didik √  Guru menyiapkan peserta didik dengan 

memusatkan perhatian peserta didik sehingga 

perhatian peserta didik seluruhnya memusat 

kepada guru. 

 b. Melakukan Apersepsi √  Apersepsi yang dilakukan adalah dengan 

membahas materi yang akan diajarkan yaitu 

tentang kegiatan menyanyi dan menari yang 

dilakukan oleh dua orang sahabat. 

 c. Menjelaskan KD dan tujuan yang ingin dicapai √  Guru tidak menyebutkan KD, akan tetapi guru 

menyebutkan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

 d. Guru memastikan masing-masing siswanya memiliki buku yang 

diperlukan dalam pembelajaran 

√  Guru memastikan semua siswa membawa buku 

pelajaran dengan menanyakan siapa yang tidak 



membawa buku, kemudian menanyakan 

alasannya. 

 e. Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi 

pembelajaran 

√  Guru mendemonstrasikan materi pembelajaran 

dengan cara menyanyikan lagu hey yamko rambe 

yamko dengan menari seperti pada gambar yang 

ada dibuku tematik. 

 f. memotivasi siswa agar senang dalam mengikuti 

pembelajaran 

√  Memotivasi siswa dengan cara memperlihatkan 

semangat dan antusias mengajar yang tinggi 

kepada siswa. 

2. 
Kegiatan Inti Pembelajaran 

   

 a. Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat √  Dalam kegiatan pembelajaran, guru membahas 

materi secara runtut dan dengan kalimat yang 

jelas, sehingga mudah dipahami oleh siswa. akan 

tetapi bahasa yang digunakan terkadang tidak 

baku dan menggunakan bahasa jawa. 

 b. Melaksanakan pembelajaran secara runtut √  Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran secara 

runtut sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

 c. Melibatkan siswa dalam mencari informasi  √  Guru melibatkan siswa dalam mencari informasi 

dengan cara bertanya kepada siswa mengenai tata 

cara makan yang baik. 



 d. Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar lainnya √  Guru menggunakan buku tematik, alat peraga 

dalam menyampaikan materi ajar dan lembar 

kerja siswa untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa. 

 e. Meletakkan alat peraga di tempat yang tepat sehingga dapat 

terlihat oleh semua siswa 

√  Sebelum guru meletakkan alat peraga, biasanya 

guru memastikan semua siswa dapat melihat alat 

peraga tersebut dengan cara bertanya kepada 

siswa apakah siswa tersebut dapat melihat 

medianya. 

 f. Memfasilitasi terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa, 

antara siswa dengan guru, dan antara siswa dengan lingkungan 

dan sumber belajar lainnya. 

√  Dalam kegiatan pembelajaran, guru tidak hanya 

diam ditempat, tetapi berkeliling kelas untuk 

memantau siswa dalam mengerjakan tugas dan 

menanyakan kepada siswa apakah ada kesulitan 

dalam memahami materi yang sedang diajarkan. 

 g. Melibatkan siswa secara aktif dalam berbagai kegiatan 

pembelajaran. 

√  Guru melibatkan siswa secara aktif dengan 

mengajaknya ikut berpartisipasi dalam berbagai 

kegiatan misalnya mewarnai, menyusun huruf 

menjadi kalimat yang benar, permainan-

permainan yang melibatkan gerak motorik, dan 

lain sebagainya.  

 h. Menghargai pendapat siswa √  Guru menghargai pendapat siswa dengan cara 

menyebutkan jawaban yang siswa lontarkan. Jika 

jawaban siswa tersebut benar, maka guru juga 



memberikan pujian. 

 i. Menjelaskan tugas yang akan dikerjakan siswa dan menentukan 

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

√  Guru selalu memberitahu kepada siswa mengenai 

tugas yang harus dikerjakan siswa serta 

menentukan waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan 

 j. Membiasakan siswa membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna 

√  Guru biasanya meminta siswa untuk membaca 

cerita yang ada dibuku dan menyimpulkan 

bersama tentang isi dari cerita tersebut.  

 k. Memberi kesempatan kepada siswa untuk berfikir, 

menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa 

adanya rasa takut dan malu. 

√  Guru meminta siswa menyelesaikan tugas untuk 

diselesaikan bersama dalam sebuah kelompok 

diskusi di kelas. 

 l. Memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

√  Memfasilitasi siswa memperoleh pengalaman 

belajar dengan melibatkan siswa dalam berbagai 

kegiatan dan penggunaan media, sehingga siswa 

dapat mengetahui secara konkrit materi yang 

sudah dipelajari. 

 m. Sebagai fasilitator dalam menjawab pertanyaan siswa yang 

menghadapi kesulitan. 

√  Biasanya guru memancing siswa dalam menjawab 

pertanyaan dengan cara menyebutkan kata 

pertama dari jawaban tersebutt atau memberi 

petunjuk jawaban dengan mengaitkan kepada hal 

yang lebih konkret sehingga mudah dipahami oleh 

siswa. 



 n. Memberikan motivasi terhadap siswa yang kurang aktif dan 

memberikan informasi untuk bereksplorasi lebih jauh 

√  Dalam kegiatan pembelajaran, guru memberikan 

kesempatan menjawab pertanyaan kepada siswa 

yang kurang aktif terkait materi yang sedang 

diajarkan, agar tidak terjadi diskriminasi di dalam 

kelas. 

3. Penutup    

 a. Membuat rangkuman/simpulan √  Guru bersama siswa selalu membuat kesimpulan 

dari pembelajaran yang sudah diajarkan 

 b. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

√  Guru memberikan penilaian/refleksi mengenai 

kegiatan pembelajaran pada hari itu dengan 

memberikan pertanyaan lisan terkait materi yang 

telah disampaikan.  

 c. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 
√  Guru tidak langsung menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Ia 

hanya menyampaikan hal-hal penting yang harus 

dipersiapkan pada pertemuan berikutnya, 

misalnya meminta siswa untuk membawa gunting, 

lem, dan daun kering pada pertemuan berikutnya 

karena untuk membuat seni kolase. 

 d. Memberikan motivasi terhadap siswa agar belajar di rumah √  Guru meminta siswa untuk belajar di rumah 

sebagai persiapan untuk kegiatan pembelajaran 

pada pertemuan selanjutnya. 



Lampiran 5 

SILABUS 

Nama sekolah   : SDN Punten 2 BATU 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam  

Kelas/semester  : V/1 

Standar kompetensi  : 1. Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan 

 

Kompetensi Dasar 

 

Materi 

Pokok 

 

Indikator 

 

Kegiatan 

pembelajaran 

Penilaian  

Alokasi 

waktu 

 

Bahan/sarana/alat 

Teknik Bentuk Contoh 

Instrumen 

1.3  Mengidentifikasi 

fungsi organ 

pencernaan manusia 

dan hubungannya 

dengan makanan dan 

kesehatan.  

Makanan 

dan 

kesehatan  

 Menjelaskan 

jenis-jenis 

makanan 

bergizi 

seimbang. 

 Memberikan 
contoh –

contoh menu 

makanan 

yang bergizi 

seimbang (4 

sehat 5 

sempurna)  

 Menjelaskan 

jenis-jenis 

makanan bergizi 

seimbang. 

 Memberikan 
contoh-contoh 

menu makanan 

yang bergizi 

dan seimbang (4 

sehat 5 

sempurna).  

 Menyajikan 
contoh-contoh 

Tes lisan  

Tes tulis 

Non tes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian  

Jawablah 

pertanyaan 

berikut dengan 

benar !  

1. Apa fungsi 

zat protein 

pada tubuh 

manusia? 

... x 35” - BNSP.2006.Standar 

Isi KTSP.Jakarta. 

- Raharjo,Enni 

dkk.1996.Ilmu 

Pengetahuan Alam 

Untuk SD. Jakarta: 

Depdikbud. 

- Yeni Hendriani 

dkk.2008.Buku Ilmu 

Pengetahuan Alam 

SD dan MI Kls V. 

Jakarta.BSE 

- Buku pegangan IPA 

lain yang Relevan  



 Menjelaskan 

fungsi dari 

zat gizi yang 

terkandung 

dalam 

makanan 

menu makanan 

yang bergizi 

dan seimbang (4 

sehat 5 

sempurna). 

 Mengidentifiksi 

fungsi zat gizi 

yang 

terkandung 

dalam 

makaanan.  

 Menjelaskan 
fungsi zat gizi 

yang 

terkandung 

dalam makanan. 

- Contoh 4 menu 

sehat 5 sempurna 

- Lingkungan Siswa  

- LKS 

Tabel 1. silabus guru kelas V SDN Punten 2 BATU 

 

 

 

 

 



Lampiran  6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Sekolah   : SD Negeri Punten 02 BATU 

Mata Pelajaran         : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester        : V/1 

Alokasi Waktu           : 2x35 

 

Standar Kompetensi  

1. Mengidentifikasi organ tubuh manusia dan hewan. 

 

Kompetensi Dasar 

1.3 mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hewan serta 

hubungannya dengan makanan dan kesehatan. 

 

Indikator 

1. Mengidentifikasi alat-alat pencernaan pada manusia dan hewan. 

2. Menjelaskan kegunaan alat pencernaan, misal: mulut, kerongkongan, 

lambung, usus halus, usus besar, dan anus. 

3. Mengidentifikasi berbagai makanan yang baik bagi kesehatan. 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan, peserta didik dapatmengidentifikasi alat-alat 

pencernaan manusia dan hewan dengan benar. 

2. Melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan alat pencernaan 

manusia dan hewan  

3. Melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai makanan 

yang baik untuk kesehatan. 

 

II. Materi Pembelajaran 

Alat pencernaan manusia dan hewan.  

 

III. Metode Pembelajaran 

Inkuiri 

 

 

 

 



IV. Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Pembelajaran Jenis 

Kegiatan 

Waktu 

Kegiatan Awal (+15 Menit) 

 Guru mengadakan apersepsi dengan 

memberikan permasalahan sehari-hari yang 

berkaitan dengan alat pencernaan manusia dan 

hewan  

 Guru membagi siswa kedalam beberapa 

kelompok yang terdiri dari masing-masing 

kelompok berjumlah tiga sampai empat orang.  

 Guru menjelaskan topik, tujuan, dan hasil 

belajar yang diharapkan dapat dicapai siswa.   

 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan 

siswa untuk mencapai tujuan.  

Kegiatan Inti ( + 45 Menit) 

 Guru menugaskan kepada siswa untuk membaca 

bacaan yang ada di buku tentang alat pencernaan 

manusia dan hewan selama 10 menit..  

 Siswa membaca bacaan tentang alat pencernaan 

manusia dan hewan   

 Guru membimbing siswa mengidentifikasi apa 

saja organ pencernaan manusia dan hewan.  

 Guru menugaskan siswa untuk meyebutkan apa 

saja organ pencernaan manusia dan hewan 

 Siswa bergantian memberikan pendapat tentang 

nama organ-organ pencernaan hewan  

 Guru menjelaskan secara detail tentang tugas-

tugas siswa 

 Siswa mengerjakan tugas tabel organ manusia 

yang diberikan oleh guru 

 Siswa mempresentasikan hasil dari tugas yang 

sudah dikerjakan.  

 Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan 

hasil tugas yang dipresentasikan di depan kelas.  

Kegiatan Akhir (+15 Menit) 

 Guru menyimpulkan pelajaran 

 Guru mengadakan evaluasi tanya jawab dengan 

siswa 

 

 

 

           Klasikal  

 

 

 

 

 

 

 

         Klasikal  

 

 

 

 

 

     Individu  

 

 

       Individu 

 

3 menit  

 

6 menit  

 

3 menit  

3  menit 

 

2 menit  

 

10 menit 

 

5 menit 

10 menit 

5 menit  

 

10 menit 

1 menit 

2 menit 

5 menit 

5 menit  



 Guru menutup pembelajaran 5 menit 

V. Sumber / Alat Belajar  

Sumber :  1. BNSP. 2006. Standar Isi KTSP. Jakarta  

2. Raharjo, Enni dkk. 1996. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk SD. 

Jakarta: Depdikbud.  

3. Yeni Hendriani dkk.2008. Buku Ilmu Pengetahuan Alam SD dan 

MI Kls V. Jakarta. BSE. 

VI. Penilaian  

Teknik  : Tes Tulis  

Non Tes 

Bentuk  : isian  

Alat  : Portofolio  

Lembar penilaian soal evaluasi  

 

Mengetahui,  

Kepala SDN Punten 2 BATU          Guru Kelas V 

 

 

SUTRISNO, S.Pd    SRI DHAHATIN 

    NIP. 19620303 198511 1 002    NIP.19730912 199707 2 002 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 1 

Materi pembelajaran  

 Melengkapi bagan dan mendefinisikan organ pencernaan manusia dan 

fungsinya 

Berikut macam-macam organ pencernaan dan fungsinya. 

1. Mulut  

Mulut adalah organ pencernaan pertama yang bertugas dalam proses 

pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan 

makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam 

perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk kedalam mulut. 

Didalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. 

Bagian alat-alat pencernaan mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah (air 

liur). Didalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara 

mekanik dan kimiawi. Berikut organ-organ mulut dan fungsinya, yaitu sebagai 

berikut.  

a. Lidah 

Lidah pada sistem pencernaan berfungsi untuk membantu mengunyah dan 

menelan makanan menuju  ke kerongkongan, mengatur posisi makanan 

agar dapat dikunyah oleh gigi dan membantu dalam menelan makanan. 



Lidah tersusun atas otot lurik yang permukaannya dilapisi epitelum 

dengan banyak mengandung kelenjar lendir (makosa).  

b. Gigi  

Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan, maka gigi dan lidah 

berfungsi sebagai pencernaan mekanik dalam mulut. Tulang gigi terbuat 

dari dentin yang tersusun dari kalsium karbonat. Gigi membantu 

enzimenzim pencernaan  makanan agar dapat dicerna dengan efisien yang 

cepat. 

c. Kelenjar ludah 

Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur (saliva), ludah berfungsi 

untuk memudahkan menelan makanan. 

2. Kerongkongan (Esofagus) 

Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan 

dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu 

gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke 

dalam lambung. Makanan ada di dalam kerongkongan yang hanya sekitar 

enam detik. Bagian pangkal pada kerongkongan yang disebut dengan faring 

otot lurik. Otot lurik pada kerongkongan yang bekerja secara sadar menurut 

kehendak kita dalam proses menelan. 

3. Lambung  



Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah 

bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam 

mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein (pepton). 

Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida (HCI) yang berfungsi 

untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana 

asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. 

Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk 

melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, lambungnya 

menghasilkan dua enzim, yaitu renin yang memiliki fungsi untuk  

menggumpalkan protein susu, dan kasein atas bantuan kalsium dan lipase 

guna dalam memecah lemak dalam susu.  

4. Usus halus 

Usus halus terbagi atas 3 bagian yaitu, uus 12 jari (duodenum), usus kosong 

(jejunum), dan usus penyerapan (ileum). Pada usus 12 jari bermuara saluran 

getah pankreas dan saluran empedu. 

5. Usus besar (intestinum crasum) 

Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat 

pembentukan vitamin K (dengan bantuan bakteri Escherichia coli), serta 

melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri 

Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses 

pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. 

 



Lampiran 2  

Kegiatan penilaian  

Melengkapi diagram dan menjelaskan fungsi organ pencernaan  

Teknik penilaian : penugasan  

Instrumen penilaian : kunci jawaban  

KD IPA 3.3 dan 4.3  

 

 

 

 

 

Kunci jawaban  

Organ Fungsi 

Mulut  Menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih 

kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan 

dimulai sejak makanan masuk kedalam mulut. Didalam 

mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses 

pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan mulut adalah gigi, 

lidah, dan kelenjar ludah (air liur). Didalam rongga mulut 

terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan 

kimiawi. 

Kerongkongan  Memindahkan makanan dari mulut ke lambung. 

Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan 

meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi 

sedikit ke dalam lambung. 

Lambung  Fungsi lambung adalah sebagai berikut sebagai penghasil 

pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif 

dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah 



molekul protein menjadi potongan-potongan protein 

(pepton). Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida 

(HCI) yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme 

dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, 

dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Permukaan 

pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi 

untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, 

lambungnya menghasilkan dua enzim, yaitu renin yang 

memiliki fungsi untuk  menggumpalkan protein susu, dan 

kasein atas bantuan kalsium dan lipase guna dalam 

memecah lemak dalam susu.  

Usus halus  Menyerap nutrisi 

Usus besar  Usus besar menghasilkan lendit dan berfungsi untuk 

menyerap air dan elektrolit dari tinja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 

Daftar Absensi Peserta Didik  

Kelas 5 SDN Punten 2 BATU 

Nomor Nama Siswa L/P Tempat Tanggal Lahir 

Urut Induk 

1 1283 RAGIL ATHA DZAKHILILLAH 

AFIF 

L BATU, 01 NOPEMBER 2006 

2 1291 ADI SETYA NUR ABITHA L BATU, 15 JULI 2008 

3 1292 ADITYA DWI SUTRISNO L BATU, 15 OKTOBER 2007 

4 1293 AFGAN ARYA SUGENG ABADI L BATU, 12 JULI 2008 

5 1294 ANGGITA SYAKIRA RAHMA 

HERY 

P BATU, 2 SEPTEMBER 2007 

6 1295 AUREL FIRJATULLOH 

RAHMADANI 

P BATU, 12 SEPTEMBER 2008 

7 1296 DAHLIA ZALFA MULAN P BATU, 28 SEPTEMBER 2008 

8 1297 DEASITA ZALZILA KHOIROL 

BARIYA 

P BATU, 13 AGUSTUS 2008 

9 1298 DHEANEYZIA CHELSEATA P MALANG, 7 JULI 2007 

10 1299 DWI HANIFATUS SA‟DIYAH P BATU, 1 DESEMBER 2008 

11 1300 ECHA ZAFRIA SUJIWA P BATU, 16 AGUSTUS 2007 

12 1301 ERSA FACHRI RAMADAN L BATU, 13 SEPTEMBER 2007 

13 1302 HANISA FIDIA PUTRI P BATU, 13 DESEMBER 2007 

14 1303 MARISAKA WAHYU NIRMALA P BATU,  18 NOPEMBER 2008 

15 1304 RAVA REZA FATONI L BATU, 19 AGUSTUS 2008 

16 1305 RENO DWI FERDIANSYAH L BATU, 9 FEBRUARI 2008 

17 1306 RIKI RIZAL PRATAMA L BATU, 4 MEI 2008 

18 1307 SEPTIA DWI MARVELLA P BATU, 10 SEPTEMBER 2008 

19 1308 TALITHA AMELIA 

BERNADINE 

P BATU, 28 MEI 2008 

20 1310 GALANG FAREL AKBAR L BATU, 31 JULI 2008 

21 1382 DAFA ADITYA WIGHUNA L MALANG, 25 JANUARI 2008 

22 1397 AGNIA KEYLA SAVINA MAJID P MALANG, 14 AGUSTUS 2008 

23 1398 MHD. ARIEF WIBOWO L MEDAN, 05 DESEMBER 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8 

Gambar kegiatan belajar 

 

 



 

 

Gambar bentuk Media pembelajaran yang digunakan oleh guru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar hasil tugas peserta didik yang sudah dikerjakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


