
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS I 

 

Nama Madrasah : MI AL ITTIHAD 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )   

Kelas/Semester : VI / 1 

Materi Pokok  :  Perkembangbiakan makhluk hidup 

Waktu :  2 x 35 menit 

Metode :  Problem Solving, Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi 

 

A. Standar Kompetensi  :  

Memahami cara perkembangbiakan makhluk hidup 

B. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan manusia dari bayi sampai lanjut usia 

C. Tujuan Pembelajaran**:  

o Siswa dapat Memahami konsep tentang perkembangan tubuh manusia 

o Siswa dapat Menjelaskan bahwa manusia mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan 

o Siswa dapat Menjelaskan dengan diskusi tentang perkembangan manusia 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( 

respect ), Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( 

responsibility ) Dan Ketelitian ( carefulness) 

D. Materi Essensial 

Perkembangan dan pertumbuhan manusia (Hlm.19) 

E. Media Belajar 

o Buku  IPA SD/MI Kelas VI dan buku  yang Relevan 

F. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa 

1. Pendahuluan  

            Salam pembuka  

Guru mengecek kehadiran siswa 

      Apersepsi  dan Motivasi : 

o Menyampaikan Tujuan Pembelajaran**:  dan kompetensi yang 

diharapkan 

 

 

(5 menit) 

2. Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Siswa dapat Memahami konsep tentang perkembangan tubuh 

manusia 

 Menjelaskan bahwa manusia mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan 

 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran dengan mencoba menggunakan metode Problem 

solving 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 

(50 menit) 



 Berdiskusi tentang perkembangan manusia mulai dari 

- Satu bulan : mungil dan lemah 

- Delapan bulan : besar dan lincah 

- Lima tahun : berjalan, berlari, dan menggerakkan tangan 

dengan baik 

- Belasan tahun : masa pubertas 

- Usia dewasa : puncak perkembangan 

- Lanjut usia : penurunan fungsi tubuh 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan 

lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 

maupun tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 

kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 

kelompok; 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

3. Penutup  

 Memberikan kesimpulan bahwa manusia mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan sejak bayi hingga dewasa 

 

(5 menit) 

4. Pekerjaan Rumah  

G. Penilaian: 

1. Teknik Penilaian  : Tes Tertulis, tes lisan, sikap 

2. Bentuk   : Uraian, angket, tulis 

3. Soal instrumen   : (terlampir) 
TINDAK  LANJUT  : 

 Untuk Siswa yang belum memenuhi syarat nilai sesuai KKM maka diadakan 

Remedial. 

 Bagi  siswa yang kemampuannya  melebihi KKM  atau  terlalu tinggi,  maka  diberi  

tugas  tambahan 

 KKM  untuk  materi  ini  adalah  : 75 

 

 Semarang, 06 November 2015 

Mengetahui,        

  Kepala Madrasah Guru Mapel IPA 

 

 

 

Ibnu Hamzah     Ibnu Hamzah 

NIP. -      NIP. – 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

Nama Madrasah : MI AL ITTIHAD 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )   

Kelas/Semester : VI / 1 

Materi Pokok  :  Perkembangbiakan makhluk hidup 

Waktu :  2 x 35 menit 

Metode :  Demontrasi, Problem Solving, Ceramah dan Tanya Jawab 

 

A. Standar Kompetensi  :  

Memahami cara perkembangbiakan makhluk hidup 

B. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan ciri-ciri perkembangan fisik anak laki-laki dan perempuan 

C. Tujuan Pembelajaran**:  

o Siswa dapat Memahami peta konsep tentang perkembangan manusia. 

o Siswa dapat Memahami saat remaja (16 – 20 tahun) laki-laki atau perempuan 

mengalami pertumbuhan yang pesat. 

o Siswa dapat Mengetahui pertumbuhan primer  dan sekunder pada laki-laki 

o Siswa dapat Mengetahui pertumbuhan primer dan sekunder pada perempuan  

o Siswa dapat Mengetahui cara menjaga kesehatan diri dan organ reproduksi. 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( 

respect ), Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( 

responsibility ) Dan Ketelitian ( carefulness) 

D. Materi Essensial 

Perubahan fisik tubuh manusia pada masa pubertas.  

E. Media Belajar 

o Buku  SAINS SD Relevan Kelas VI 

F. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa 

1. Pendahuluan  

            Salam pembuka  

Guru mengecek kehadiran siswa 

      Apersepsi  dan Motivasi : 

o Menyampaikan Tujuan Pembelajaran**:  dan kompetensi yang 

diharapkan 

 

(5 menit) 

2. Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Guru menyampaikan materi dengan menggunakan metode 

problem solving. 

 Siswa dapat Memahami peta konsep tentang perkembangan 

manusia. 

 Mengetahui pertumbuhan sekunder pada laki-laki yaitu dada 

terlihat bidang, tumbuh kumis, janggut, dan rambut halus di 

sekitar alat kelamin. 

 

(50 menit) 



 Mengetahui cara menjaga kesehatan diri dan organ reproduksi. 

 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, 

dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara 

lisan maupun tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik membuat pertanyaan baik lisan 

maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh temannya atau kelompak yang lain; 

 Mengerjakan uji kompetensi dan latihan soal. 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

3. Penutup  

o Memberikan kesimpulan bahwa pada masa pubertas, tubuh laki-

laki dan perempuan mengalami perubahan-perubahan yang 

memungkinkan mereka untuk berkembang 

 

(5 menit) 

4. Pekerjaan Rumah 

o Tugas  

 

 

G. Penilaian: 

1. Teknik Penilaian  : Tes Tertulis, tes lisan, sikap 

2. Bentuk   : Uraian, angket, tulis 

3. Soal instrumen   : (terlampir) 

TINDAK  LANJUT  : 

 Untuk Siswa yang belum memenuhi syarat nilai sesuai KKM maka diadakan 

Remedial. 

 Bagi  siswa yang kemampuannya  melebihi KKM  atau  terlalu tinggi,  maka  diberi  

tugas  tambahan 

 KKM  untuk  materi  ini  adalah  : 75 

 

 Semarang, 13 November 2015 

Mengetahui,        

  Kepala Madrasah Guru Mapel IPA 

 

 

Ibnu Hamzah     Ibnu Hamzah 

NIP. -      NIP. – 



 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

 

Nama Madrasah  : MI AL ITTIHAD 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA )   

Kelas/Semester : VI / 1 

Materi Pokok  :  Perkembangbiakan makhluk hidup 

Waktu :  4 x 35 menit 

Metode :  Demontrasi, Ceramah dan Problem Solving 

 

A. Standar Kompetensi  :  

Memahami cara perkembangbiakan makhluk hidup 

B. Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi cara perkembangbiakan manusia 

C. Tujuan Pembelajaran**:  

o Siswa dapat Memahami cara manusia berkembangbiak manusia 

o Siswa dapat Menjelaskan proses perkembangbiak manusia  

o Siswa dapat Penyatuan sel telur dan sel sperma → pembuahan → embrio → 

perkembangan bayi dalam rahim → bayi 

o Siswa dapat Mengetahui calon bayi memperoleh 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ), Rasa hormat dan perhatian ( 

respect ), Tekun ( diligence ) , Tanggung jawab ( 

responsibility ) Dan Ketelitian ( carefulness) 

D. Materi Essensial 

Perkembangbiakan manusia.  

E. Media Belajar 

o Buku  IPA Kelas VI yang relevan 

F. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa 

 

1. Pendahuluan  

            Salam pembuka  

Guru mengecek kehadiran siswa 

      Apersepsi  dan Motivasi : 

o Menagih tugas pertemuan sebelumnya 

o Menyampaikan Tujuan Pembelajaran**:  dan kompetensi yang 

diharapkan 

 

 

(5 menit) 

2. Kegiatan Inti  

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Guru menyampaikan materi dengan menggunakan metode 

problem solving. 

 

(50 menit) 



 Siswa dapat Memahami cara manusia berkembangbiak manusia 

 Menjelaskan proses perkembangbiak manusia  

 Penyatuan sel telur dan sel sperma → pembuahan → embrio → 

perkembangan bayi dalam rahim → bayi 

 Mengetahui calon bayi memperoleh makan  

 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 guru menyampaikan materi dengan menggunakan metode 

problem solving. 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, 

dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara 

lisan maupun tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik membuat pertanyaan baik lisan 

maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh temannya atau kelompak yang lain; 

 Mengerjakan uji kompetensi dan latihan soal. 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

3. Penutup  

o Memberikan kesimpulan, manusia berkembangbiak dengan 

melahirkan 

 

(5 menit) 

4. Pekerjaan Rumah 

o – 

 

 

G. Penilaian: 

1. Teknik Penilaian  : Tes Tertulis, tes lisan, sikap 

2. Bentuk   : Uraian, angket, tulis 

3. Soal instrumen   : (terlampir) 
TINDAK  LANJUT  : 

 Untuk Siswa yang belum memenuhi syarat nilai sesuai KKM maka diadakan 

Remedial. 

 Bagi  siswa yang kemampuannya  melebihi KKM  atau  terlalu tinggi,  maka  diberi  

tugas  tambahan 

 KKM  untuk  materi  ini  adalah  : 75 

 

  



 Semarang, 14 November 2015 

Mengetahui,        

  Kepala Madrasah Guru Mapel IPA 

 

Ibnu Hamzah     Ibnu Hamzah 

NIP. -      NIP. - 

  

  



 

 

 

  



RIWAYAT PENDIDIKAN PENELITI 

 

IDENTITAS DIRI 

Nama : Ibnu Hamzah 

NIM : 156050159 

Tempat/ Tanggal Lahir : Demak, 13 Juli 1982 

Jenis Kelamin : Laki laki 

Agama : Islam 

Alamat : Mandung, Rt 03 Rw 01, kecamatan Wedung, Kabupaten 

Demak 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. MI Al Ittihad, Lulus Tahun 1992. 

2. Mts Raudlatul Muallimin Wedung Demak Tahun lulus 1998. 

3. MA. Al Hikmah, Kajen Margoyoso Pati Lulus Tahun 2001. 

 

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 

seperlunya. 

 

 

Demak,   Februari 2016 

Peneliti 
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