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SKENARIO PEMBELAJARAN 
Kelas : V 
Tema  : 1. Organ Gerak Hewan dan Manusia 
Subtema : 1. Organ Gerak Hewan 
Semester : I (Ganjil) 
Alokasi Waktu : 120 menit 
 

Kompetensi Dasar Materi 
Bahasa Indonesia 
3.1. Menentukan pokok pikiran teks lisan dan tulis 
4.1. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis 

dan lisan secara lisan, tulis dan visual. 

Alat gerak hewan 

Ilmu Pengetahuan Alam 
3.1. Menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan 

manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak 
manusia. 

4.1. Membuat model sederhana alat gerak hewan dan manusia 

Pokok pikiran pada teks 

 

Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan model alat gerak hewan tertentu, serta menyajikan hasil 

identifikasi pokok pikiran teks tentang alat gerak hewan. 

 

Alat/Media 
Whatsapp group (WAG) antara guru, orang tua, dan siswa 

Orang tua/wali yang menggunakan WA bersama anak. Jika anak yang mengoperasikan WA, maka orangtua/wali 
wajib mendampingi mereka. 

Bahan/Materi 
Teks, Gambar dan Video 

 

Penilaian 
(1) Keaktifan partisipasi, (2) Refleksi atas pengetahuan yang diperoleh, (3) Voice note, foto, atau video hasil kerja 

PESAN UNTUK ORANG TUA 

Selamat pagi, apa kabar Ayah/Bunda? Semoga Ayah/Bunda senantiasa dalam keadaan 

sehat. Pada hari ini kita sudah kembali melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah 

setelah beberapa minggu kemarin libur. Mohon bimbingan Ayah/Bunda untuk 

mendampingi Ananda dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. 

Ayah/Bunda jangan lupa untuk mengingatkan Ananda untuk mematuhi protokol kesehatan 

dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah 

agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan wabah demam berdarah. Terima 

kasih. 
 



  
#LawanCOVID-19 #BelajarDiRumah 

 

2 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN TEKS  

Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ayo, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya dengan sabun pada air mengalir 

sebelum dan sesudah memulai kegiatan! Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran hari ini. 

Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam 

melaksanakan kegiatan belajar hari ini! Mintalah bantuan kepada Ayah/Bunda untuk mendampingi Ananda selama 

melakukan kegiatan pembelajaran ya, Jangan lupa ucapkan TOLONG bila minta bantuan, ucapkan MAAF apabila melakukan 

kesalahan, dan ucapkan TERIMA KASIH setelah mendapatkan bantuan!  

Kegiatan 1 

Anak-anak bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan 
selalu sehat dan tetap semangat ya, untuk kalian 
mengenal kegiatan hari ini yuk kita tonton video 
berikut ini 

https://www.youtube.com/watch?v=PeDpIJwZLLA&t=2
s 

Setelah menonton, minta tolong Ayah/Bunda merekam 
dengan voice note (rekaman suara) yang berisi 
pertanyaan kepada kalian “Bagaimana videonya? Apa 
yang dapat kalian simpulkan dari video tersebut?” 

Berikutnya, tolong Ananda baca teks tentang “Organ 
Gerak Hewan”. (Teks bacaan terlampir di bawah). 

Kalau sudah membaca silakan kalian identifikasi pokok 
pikiran pada teks tersebut secara tertulis dengan 
bahasa kalian sendiri. 

Ayah/Bunda berkesempatan untuk berdiskusi dengan 
Ananda tentang bagaimana menentukan pokok pikiran 
pada teks. 

Setelah itu, hasil identifikasi pokok pikiran pada teks 
tersebut, difoto.  

Laporkan hasil pekerjaan kalian dengan mengirimkan 
foto tersebut ke Bapak/Ibu guru ya. 

Ayah/Bunda, tolong bantu dan awasi anak-anaknya ya. 
Biarkan mereka mencoba dan berusaha sendiri. 

Kegiatan 2 

Terima kasih Ayah/Bunda yang sudah mengirimkan 
foto tugas pertamanya. 

Selanjutnya, kita ingin membuat wayang bentuk 
binatang. Namun sebelum itu, apakah Ananda ingat isi 
video dan teks pada kegiatan pertama? Betul sekali, 
pada video dan teks tersebut menjelaskan tentang alat 
gerak hewan dan dengan cara apa hewan dapat 
bergerak. Nah, sekarang kita lihat video berikut ini, 

yuk! 

https://www.youtube.com/watch?v=0YaaNv9_bQo 

Bagaimana videonya, menarik bukan? Hewan apa  
yang ada pada video tersebut? Tepat sekali, hewan 
gajah memiliki alat gerak berupa kaki sehingga gajah 

dapat bergerak berjalan dengan kakinya.  

Tugas kalian sekarang buatlah wayang binatang seperti 
yang ada pada video. Kalian boleh memilih binatang 
yang lain, tidak harus sama persis seperti yang ada di 
video! Setelah selesai, jangan lupa kalian presentasikan 
hasil karya kalian dengan menjelaskan tentang alat 
gerak dan cara hewan tersebut bergerak. 

Tolong, minta Ayah/Bunda untuk memvideokan 
presentasi hasil pekerjaan kalian, dan mengunggahnya 
di WAG kelas. 

Ucapkan terima kasih kepada Ayah/Bunda yang telah 

mendampingi Ananda belajar di rumah hari ini. Mari 

kita akhiri kegiatan belajar di rumah hari ini dengan 

membaca doa sesudah belajar. 

Terima kasih, sampai jumpa besok! 

TIM PENULIS: 

1. Indah Rosmaline Kamal, S.Pd 

2. Dra, Yeyet Daryati, M.Pd 

3. Dr. Sri Handayani, M.M. 

 

 Bagi siswa yang tidak menggunakan smartphone simpan dulu tugasnya, nanti tunjukkan ke Bapak/Ibu guru 

kalau sudah masuk sekolah kembali.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PeDpIJwZLLA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=PeDpIJwZLLA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=0YaaNv9_bQo
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ORGAN GERAK HEWAN 

Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat 

atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada 

rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. 

Gerak pada hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna 

untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang dan sebagainya.  

Organ gerak hewan memiliki kesamaan dengan manusia. Alat gerak yang di gunakan ada dua macam yaitu 

alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. 

Keduanya memiliki kesamaan dalam hal melakukan pergerakan. Sehingga kerja sama antar kedua alat 

gerak tersebut membentuk suatu system yang di sebut system gerak. 

Contohnya seperti hewan kelinci, kelinci memiliki bulu tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa 

meloncat dan berlari dengan sangat lincah? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh 

organ-organ gerak.  Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat 

bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang 

dibandingkan dengan kaki depannya. 

Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa 

organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apa pun. 

 

 


