
 

 

Prasiklus 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah  : MI Nurul Burhan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester  : IV/ II 

Materi Pokok  : Penggolongan Hewan Berdasarkan Jenis Makananya 

Waktu   : 2x 35 menit 

A. Standar Kompetensi 

3.1 Menggolongkan Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya 

B. Kompetensi Dasar 

3.2 Menggolongkan Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya 

C. Indikator 

1. Mengidentifikasi akanan hewan yang dikenal di lingkungannya 

2. Menggolongkan hewan di lingkungan sekitar berdasarkan jenis 

makanannya 

3. Menjelaskan macam-macam hewan berdasarkan jenis makannya 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Menjelaskan macam-macam hewan berdasarkan jenis makanannya 

2. Menjelaskan hewan karnivora, herbivora, dan omnivora 

3. Menggolongkan hewan berdasarkan jeinis makanannya 

E. Materi Pembeajaran 

1. Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya 

F. Mesdia dan Alat Pembelajaran 

1. Buku SAINS Ilmu pengetahuan kelas IV 

2. Buku lembar kerja siswa Ilmu Pengetahuan Alam 

G. Metode Pembelajaran  

1. Ceramah 

2.  



 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

Pra Kegiatan  

a. Guru memberi salam dan mengajak berdoa 

b. Guru membimbing siswa berdoa 

c. Guru meabsen siswa 

d. Guru mengkondisikan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

e. Giri menyampaikan tujuan pembelajaran materi yang akan diajarkan 

f. Guru memberi apersepsi “Siapa yang dirumah memelihara hewan” 

2. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

a. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang penggolongan hewan 

berdasarkan jenis makanannya 

b. Guru melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran 

c. Siswa diminta mendiskusikan mengenai penggolongan hewan 

berdasarkan jenis makanannya 

Elaborasi 

d. Guru memberikan handout tentang penggolongan hewan berdasarkan 

jenis makanannya 

e. Siswa diminta memulai diskusi kelompok 

f. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

g. Guru bersama siswa membahas hasil diskusi 

Konfirmasi 

h. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum dipahami siswa 

i. Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman dan memberikan 

kesimpulan 

3. Kegiatan Penutup 

a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

b. Siswa  diberi evaluasi 

c. Guru memberi tindak lanjut kepada siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya 

d. Guru melakukan refleksi untuk siklus kedua, yaitu dengan 

memperbaiki pembelajaran yang masih kurang 

e. Guru mengakhiri pembeajaran dan mengajak berdoa 

I. Penilaian  

1. Teknik Penilaian : tertulis 

2. Bentuk Instrumen : essay 

3. Instrumen soal: menjawab pertanyaan  
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Siklusi I 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah  : MI Nurul Burhan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester  : IV/ II 

Materi Pokok  : Penggolongan Hewan Berdasarkan Jenis Makananya 

Waktu   : 2x 35 menit 

J. Standar Kompetensi 

3.1 Menggolongkan Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya 

K. Kompetensi Dasar 

3.2 Menggolongkan Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya 

L. Indikator 

4. Mengidentifikasi akanan hewan yang dikenal di lingkungannya 

5. Menggolongkan hewan di lingkungan sekitar berdasarkan jenis 

makanannya 

6. Menjelaskan macam-macam hewan berdasarkan jenis makannya 

M. Tujuan Pembelajaran 

4. Menjelaskan macam-macam hewan berdasarkan jenis makanannya 

5. Menjelaskan hewan karnivora, herbivora, dan omnivora 

6. Menggolongkan hewan berdasarkan jeinis makanannya 

N. Materi Pembeajaran 

2. Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya 

O. Mesdia dan Alat Pembelajaran 

3. Buku SAINS Ilmu pengetahuan kelas IV 

4. Buku lembar kerja siswa Ilmu Pengetahuan Alam 

P. Metode Pembelajaran  

3. Ceramah 

4. Model pembelajaran tipe STAD 



 

 

Q. Langkah-langkah Pembelajaran 

4. Pendahuluan 

Pra Kegiatan  

g. Guru memberi salam dan mengajak berdoa 

h. Guru membimbing siswa berdoa 

i. Guru meabsen siswa 

j. Guru mengkondisikan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

k. Giri menyampaikan tujuan pembelajaran materi yang akan diajarkan 

l. Guru memberi apersepsi “Siapa yang dirumah memelihara hewan” 

5. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

j. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang penggolongan hewan 

berdasarkan jenis makanannya 

k. Guru melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran 

l. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok secara heterogen. Masing-masing 

kelompok terdisi dari 5 orang 

m. Siswa diminta mendiskudikan mengenai penggolongan hewan 

berdasarkan jenis makanannya 

Elaborasi 

n. Guru memberikan handout tentang penggolongan hewan berdasarkan 

jenis makanannya 

o. Siswa diminta memulai diskusi kelompok 

p. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

q. Guru bersama siswa membahas hasil diskusi 

Konfirmasi 

r. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum dipahami siswa 

s. Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman dan memberikan 

kesimpulan 

6. Kegiatan Penutup 

f. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

g. Siswa  diberi evaluasi 

h. Guru memberi tindak lanjut kepada siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya 

i. Guru melakukan refleksi untuk siklus kedua, yaitu dengan 

memperbaiki pembelajaran yang masih kurang 

j. Guru mengakhiri pembeajaran dan mengajak berdoa 

R. Penilaian  

4. Teknik Penilaian : tertulis 

5. Bentuk Instrumen : essay 



 

 

6. Instrumen soal: menjawab pertanyaan  
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Siklusi II 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah  : MI Nurul Burhan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester  : IV/ II 

Materi Pokok  : Penggolongan Hewan Berdasarkan Jenis Makananya 

Waktu   : 2x 35 menit 

S. Standar Kompetensi 

3.1 Menggolongkan Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya 

T. Kompetensi Dasar 

3.2 Menggolongkan Hewan Berdasarkan Jenis Makanannya 

U. Indikator 

7. Mengidentifikasi akanan hewan yang dikenal di lingkungannya 

8. Menggolongkan hewan di lingkungan sekitar berdasarkan jenis 

makanannya 

9. Menjelaskan macam-macam hewan berdasarkan jenis makannya 

V. Tujuan Pembelajaran 

7. Menjelaskan macam-macam hewan berdasarkan jenis makanannya 

8. Menjelaskan hewan karnivora, herbivora, dan omnivora 

9. Menggolongkan hewan berdasarkan jeinis makanannya 

W. Materi Pembeajaran 

3. Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya 

X. Mesdia dan Alat Pembelajaran 

5. Buku SAINS Ilmu pengetahuan kelas IV 

6. Buku lembar kerja siswa Ilmu Pengetahuan Alam 

Y. Metode Pembelajaran  

5. Ceramah 

6. Model pembelajaran tipe STAD 



 

 

Z. Langkah-langkah Pembelajaran 

7. Pendahuluan 

Pra Kegiatan  

m. Guru memberi salam dan mengajak berdoa 

n. Guru membimbing siswa berdoa 

o. Guru meabsen siswa 

p. Guru mengkondisikan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

q. Giri menyampaikan tujuan pembelajaran materi yang akan diajarkan 

r. Guru memberi apersepsi “Siapa yang dirumah memelihara hewan” 

8. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

t. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang penggolongan hewan 

berdasarkan jenis makanannya 

u. Guru melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran 

v. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok secara heterogen. Masing-masing 

kelompok terdisi dari 5 orang 

w. Siswa diminta mendiskudikan mengenai penggolongan hewan 

berdasarkan jenis makanannya 

Elaborasi 

x. Guru memberikan handout tentang penggolongan hewan berdasarkan 

jenis makanannya 

y. Siswa diminta memulai diskusi kelompok 

z. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

aa. Guru bersama siswa membahas hasil diskusi 

Konfirmasi 

bb. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum dipahami siswa 

cc. Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman dan memberikan 

kesimpulan 

9. Kegiatan Penutup 

k. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

l. Siswa  diberi evaluasi 

m. Guru memberi tindak lanjut kepada siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya 

n. Guru melakukan refleksi untuk siklus kedua, yaitu dengan 

memperbaiki pembelajaran yang masih kurang 

o. Guru mengakhiri pembeajaran dan mengajak berdoa 

AA. Penilaian  

7. Teknik Penilaian : tertulis 

8. Bentuk Instrumen : essay 



 

 

9. Instrumen soal: menjawab pertanyaan  

Temanggung, 20 
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Pedoman Wawancara 

1. Sudah Berapa lama Bapak/Ibu guru mengajar dan menjadi wali kelas IV di MI 

Nurul Burhan Caruban Temanggung? 

2. Bagaimana kesan Bapak/Ibu guru selama mengajar dan menjadi wali kelas Kelas 

IV? 

3. Model apa saja yang Bapak/Ibu guru gunakan dalam pembelajaran? 

4. Upaya apa yang dilakukan oleh Bapak/Ibu guru untuk meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa dalam pembelajaran IPA? 

5. Apa saja problem yang bapak/ibu guru alami dalam pembelajaran IPA? 

6. Bagaimana respon siswa dengan model pembelajaran yang bakap/Ibu guru 

terapkan di dalam pembelajaran IPA? 

7. Usaha apa saja yang Bapak/Ibu guru lakukan untuk mengembangkan 

pembelajaran IPA? 

8. Apa saja yang melatar belakangi  usaha tersebut? 

9. Bagaimana Bapak/Ibu guru melakukan evaluasi pembelajaran IPA? 

10. Bagaimana perkembangan pembelajaran setelah Bapak/Ibu guru melakukan usaha 

tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transkip Hasil Wawancara 

Peneliti :Sejak kapan Ibu menjadi wali kelas? 

Wali kelas :Saya sudah selama 5 tahun menjadi wali kelas 

Peneliti :Bagaimana kesan Ibu selama menjadi wali kelas? 

Wali kelas :Kesannya menyenangkan dan harus benar-benar bertanggung 

jawab dalam mendidik siswa agar mendapat hasil belajar yang 

memuaskan. 

Peneliti :Untuk mata pelajaran IPA biasanya ibu menggunakan metode 

apa 

Wali kelas :Saya biasanya mengajar mata pelajaran ipa menggunakan 

metode ceramah. 

Peneliti :Apakah Ibu pernah mengajar menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Wali Kelas :Metode apa itu mbk? Saya baru saja tahu kalau ada metode 

tersebut. Bagaimana penerapan metode tersebut dalam 

pembelajaran IPA?  

Peneliti :Model pembelajaran Kooperatif tipe stad adalah pendekatan 

pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil 

siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar 

untuk mencapai tujuan. Model pembelajaran ini bertujuan untuk 

mengembangkan aspek ketrampilan sosial sekaligus aspek 

kognitif dan aspek sikap siswa. Pembelajaran kooperatif 

menciptakan interaksi yang asah, asih dan asuh sehingga tercipta 

masyarakat belajar (learning community). Siswa tidak hanya 

belajar dari guru, tetapi juga dari sesama siswa. Pada model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD terdapat beberapa kegiatan 

pengajaran, yaitu presentasi kelas, tim, kuis-kuis, skor kemajuan 

individu, regoknisi. 

Wali Kelas :Ya mbak, saya sudah paham sekarang metode yang dimaksud. 

Mungkin kalau diterapkan pada pembelajaran IPA pasti siswa 



 

 

akan merasa senang dan asyik dalam belajar. Siswa akan cepat 

menyerap materi dengan lebih mudah. 

Peneliti :Pada saat mengajar IPA biasanya ibu menggunakan metode 

apa? 

Wali kelas :Saya biasanya mengajar dengan menggunakan metode ceramah 

saja. Siswa awalnya semangat belajar pada waktu masih pagi 

Tetapi kalau waktu sudah siang siswa cenderung bosan, jenuh 

dan tidak memperhatikan. Hal ini disebabkan siswa hanya 

medengarkan penjelasan dari guru saja dan tidak berperan aktif 

dalam pembelajaran tersebut. 

Peneliti : Bagaimana untuk penugasannya bu? 

Wali Kelas :Untuk pengasannya biasanya siswa di beri soal untuk 

dikerjakan.  

Peneliti :Bagaimana Hasil Tes siswa jika Ibu menerapkan metode 

ceramah? 

Wali Kelas :Hasil tes siswa masih cenderung rendah. Dikarenakan siswa 

tidak memperhatikan disaat di sampaikan materi jadi anak tidak 

bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Peneliti :Ya bu. Jadi seperti itu pembelajarannya. 

Wali kelas :Ya mbak.  

Peneliti :Nilai KKM untuk mata pelajaran IPA yang ditetapkan di MI 

ini? 

Wali Kelas : Nilai KKN untuk mata pelajaran IPA 70. 

Peneliti : Ya bu. Terimakasih atas waktunya 

Wali kelas : Ya mbak sama-sama Terima kasih kembali  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI KEAKTIFAN PESERTA DIDIK 

Nama  :MI Nurul Burhan  

Kelas   : IV 

No Kriteria Keaktifan Siswa Skor Jumlah 

Skor 

1 2 3 4  

1.   Persiapan, perhatian dan semangat siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Standar 

1. Siswa mempersiapkan alat tulis dan buku 

pelajaran 

2. Siswa mengikuti dengan segala sesuatu yang 

sedang disampaikan oleh guru 

3. Siswa antusias saat guru mendemonstrasikan 

STAD 

4. Siswa antusias saat berdikusi 

     

2. Keaktifan siswa bertanya guru ataupun siswa lain. 

Standar  

1. Siswa mau kepada bertanya kepada guru 

2. Siswa mau bertanya kepada teman 

3. Siswa bertanya tanpa ditunjuk oleh guru atau 

teman 

4. Siswa mau bertanya dengan pertanyaan yang 

berbobot 

     

3. Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru 

ataupun siswa lain 

Standar  

1. Siswa tidak malu dan mau menjawab pertanyaan 

guru 

2. Siswa tidak malu dan mau menjawab pertanyaan 

     



 

 

teman 

3. Siswa mau menjawab pertanyaan tanpa ditunjuk 

terlebih dahulu 

4. iswa menjawab pertanyaan dengan jawaban 

yang tepat 

4. Keunggulan dalam memecahkan atau mengerjakan 

soal  

Standar  

1. Siswa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan 

soal 

2. Siswa tidak mencontek saat mengerjakan soal 

3. Siswa mengerjakan semua soal 

4. Siswa mengumpulkan hasil jawaban 

     

Jumlah Skor      

 

Keterangan :      Klasifikasi Aktivitas  

4 : Sangat Baik     > 70 = Tuntas 

3 : Baik      < 70 = Tidak Tuntas 

2 : Cukup 

1 : kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 
 


