Jajanan Sehat, Enak dan Murah di Sekolahku

Ringkasan
Akhir-akhir ini banyak siswa terkena penyakit diare dan tipus. Siswa bertugas
untuk meneliti kenapa penyakit-penyakit tersebut dengan mudah menjangkiti
mereka, apa saja penyebabnya dan akibatnya. Untuk itu siswa kelas V dibentuk
menjadi 2 kelompok yang mengumpulkan, menganalisa data dan membuat
laporan tentang menu, bahan jajanan dan proses pembuatan jajanan pedagang
keliling dan kantin di sekolah mereka lewat wawancara dan pengamatan.
Hasil penelitian dan saran perbaikan akan mereka sampaikan dalam bentuk
presentasi yang dialamatkan ke semua rekan sekolahnya dan dramatisasi yang
akan disampaikan ke orang-tua siswa dan pedagang keliling serta kantin di
sekitar sekolah mereka.

Curriculum-Framing Questions


Essential Question
Bagaimanakah caranya supaya kita bisa hidup senang/enak?



Unit Questions
Bagaimana pencernaan kita bekerja?
Bagaimana resepnya hidup sehat?



Content Questions
Manakah alat-alat pencernaan manusia beserta dengan fungsinya?
Apa sajakah penyakit yang terdapat pada alat pencernaan kita?
Sebutkan cara merawat alat pencernaan kita!

Penilaian

Zat gizi apa yang diperlukan oleh tubuh kita?

Standart
Sumber-sumber

Proses Penilaian
Proyek ini akan dinilai dengan penilaian (DOC 44KB) sebagai berikut. Sebelum proyek dilaksanakan para siswa diberikan
brainstorming tentang materi, proyek, pembagian tugas, pembagian kelompok serta tugas, tanggung-jawab kelompok
dan pribadi. Selang pelaksanaan proyek siswa dapat memeriksa kemajuan pelaksanaan proyek dan apa yang harus
mereka lakukan secara pribadi dan/atau kelompok lewat daftar periksa Pengamatan dan wawancara. Sedangkan
penilaian akhir dilakukan terhadap presentasi siswa dan teater mereka lewat rubrik (mereka sendiri dapat menilai diri
sendiri lewat rubrik ini).

Prosedur Instruksi
Persiapan
Para siswa nonton bareng (Video TV atau LCD Proyektor) cuplikan berita tentang keracunan makanan

http://video.liputan6.com/videodetail/201002/263082/Puluhan.Murid.Sukabumi.Keracunan.Batagor *;
http://video.liputan6.com/videodetail/201003/267547/Ratusan.Karyawan.di.Bekasi.Keracunan.Makanan*;
http://video.liputan6.com/videodetail/201001/258470/BPOM.Banten.Temukan.Jajanan.Berformalin*;
Selesai nonton bareng guru mengajukan beberapa pertanyaan brainstorming (DOC 37KB) .
Lewat pertanyaan brainstorming guru menjelaskan secara ringkas peta konsep Alat Pencernaan pada manusia:
Alat Pencernaan pada Manusia
Nama Alat Pencernaan Manusia


Mulut



Kerongkongan



Lambung



Usus halus



Usus besar



Anus

Penyakit pada Alat Pencernaan



Mag



Disentri



Apendisitis



Sembelit

Cara Merawat Alat Pencernaan



Makan makanan bergizi



Makan teratur



Menjaga kebersihan



makanan dan alat makan



Mengunyah makanan hingga lumat

Juga menerangkan tentang
Makanan bergizi:



Karbohidrat



Lemak



Protein



Mineral



Vitamin



Air

Brainstorming ini dilaksanakan selama jam reguler yang tersedia sesuai dengan kalender semester dari guru sedangkan
pelaksanaan proyek dilaksanakan di luar jam reguler.
Pelaksanaan Penelitian
Siswa kemudian dibagi dalam 2 kelompok besar. Sebelum pembagian kelompok, siswa yang memiliki komputer di rumah
yang bisa koneksi internet, siswa yang sudah bisa mengoperasikan komputer, siswa yang memiliki alat perekam suara
dikelompokkan menjadi 2 kelompok sehingga pada setiap kelompok terdapat siswa yang memiliki komputer dengan
koneksi internet, siswa yang bisa mengoperasikan komputer dan siswa yang memiliki alat perekam suara.
Guru memperkenalkan proyek ke pada para siswa (presentasi_guru (PPT 2.03MB) ) dan kemudian membuat pembagian
kelompok serta mempertunjukkan proyek yang diharapkan (presentasi_siswa (PPT 1.37MB) ). Siswa akan membentuk
kelompok dengan pembagian tugas sebagai pewawancara (pertanyaan_wawancara (DOC 34KB)
dan daftar_periksa_wawancara (DOC 39KB) ) dan tugas sebagai pengamat (jurnal_pengamatan (XLS 19.5KB)
dan daftar_periksa_pengamatan (DOC 35.5KB) ) terhadap petugas kantin dan penjual jajanan di sekolah mereka. Tugas
wawancara dan pengamatan dilaksanakan pada waktu istirahat antar jam pelajaran.
Wawancara dan pengamatan dilaksanakan oleh para siswa saat istirahat secara berkelompok dan proses menganalisa
data wawancara dilaksanakan pada saat jam pelajaran dengan pengamatan oleh guru.
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan tersebut kelompok kemudian membuat presentasi. Presentasi dibuat
dengan memakai MS Power Point (template_presentasi (PPT 462KB) ) dan presentasi tersebut akan dinilai berdasarkan
penilaian_presentasi (DOC 44KB) .
Implementasi Hasil Penelitian Siswa
Presentasi tersebut kemudian dipresentasikan di hadapan rekan-rekannya yang bertindak sebagai pemilik kantin,
penjaja makanan, orang tua, dokter dan kepala sekolah. Setelah presentasi per kelompok, ke-dua kelompok
digabungkan kembali dan mereka bersama membuat pementasan teater sederhana (karakter_teater (DOC 32.5KB) )
berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang mereka peroleh. Siswa yang memiliki kemampuan khusus di bidang
teater diajak menyusun skenario dan dialog didampingi oleh guru. Proses pembuatan naskah sederhana selama
seminggu dan proses latihan selama 3 minggu (Senin, Rabu, Jumat setiap selesai jam sekolah)
Guru atau Pelatih Teater Sekolah melatih siswa.
Teater diadakan pada hari tertentu dengan disaksikan oleh para guru, rekan siswa yang lain dan orang tua bila
memungkinkan untuk itu (Rubrik_Teater (DOC 36KB) ).

Kemampuan Prasyarat


Beberapa Siswa dalam kelompok memiliki kemampuan dasar untuk membuat presentasi sederhana (template
disediakan oleh guru).



Beberapa Siswa dalam kelompok mampu mencari data di internet (para siswa memilih dari daftar web site yang
diberikan oleh guru).



Beberapa siswa mampu mengoperasikan alat perekam suara sederhana (guru memberikan pelatihan singkat
tentang cara merekam wawancara sesuai dengan pilihan kelompok).

Instruksi yang Dibedakan
Siswa Yang Perlu dibantu:



Diberikan templet dokumen pembantu

Siswa Berbakat:



Membuat skenario dan dialog teater

Pelajar Bahasa Inggris:



Hanya berlaku untuk sekolah berbahasa Asing

Kredit
Seorang guru yang berpartisipasi dalam Program Mengajar Intel mengembangkan ide ini untuk proyek sebuah kelas.
Sekelompok guru mengembangkan rancangannya menjadi sebuah contoh dibawah ini.

Dokumen pendukung di tautan ini bukan bagian dari PDF. Dokumen tersebut dapat diunduh dan dicetak secara terpisah.
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Rancangan Penilaian
Rancangan Penilaian

Garis Waktu Penilaian

Sebelum memulai tugas proyek

Siswa mengerjakan proyek dan

Setelah tugas proyek selesai

menyelesaikan tugas

 Brainstorming
lewat
Pertanyaan



Daftar Periksa
Pertanyaan

 Daftar
Periksa



Skor
Presentasi



Rubrik
Teater

Pengamatan

Siswa diberikan brainstorming (DOC 37KB) tentang proyek agar mereka mendapatkan gambaran yang jeas dan tegas
tentang materi sebelum pelaksanaan proyek. Sementara siswa melaksanakan siswa dapat memeriksa kemajuan
pelaksanaan proyek dan apa yang harus mereka lakukan secara pribadi dan/atau kelompok lewat daftar periksa
Wawancara (DOC 34KB) dan Pengamatan (DOC 35.5KB). Sedangkan penilaian akhir dilakukan terhadap presentasi
siswa (DOC 44KB) dan teater mereka lewat rubrik (DOC 36KB) (mereka sendiri dapat menilai diri sendiri lewat rubrik
ini).
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Standar Isi Bertarget dan Tolok Ukur
KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran)
Standar Kompetensi:
Makluk Hidup dan Proses Kehidupan
1. Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan
Kompetensi Dasar:
1.3 Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan
Indikator:



Mengidentifikasi alat pencernaan makanan pada manusia.



Mencari informasi tentang penyakit yang berhubungan dengan pencernaan.



Mempraktekkan kebiasaan hidup sehat untuk menjaga kesehatan alat pencernaan.



Mengidentifikasi makanan bergizi dan menyimpulkan bahwa makanan yang bergizi dengan jumlah dan susunan
menu seimbang menjadikan tubuh sehat.



Mempraktekkan cara-cara mengolah bahan makanan dengan tetap mempertahankan nilai gizinya.

Indikator Tambahan (Khusus Proyek ini)
Siswa dapat:



berpikir kritis terhadap makanan dan jajanan



memecahkan masalah tentang makanan dan kesehatan di sekolahnya.



mengkomunikasikan dan mengekspresikan pikiran dan gagasan sendiri dan/atau bersama-sama.
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Bahan dan Sumber Daya
Persediaan
Materi dan Narasumber
Peralatan



Kostum Teater, Gerobak Jajanan, Jajanan

Narasumber Internet
Siaran berita tentang keracunan makanan



http://video.liputan6.com/videodetail/201002/263082/Puluhan.Murid.Sukabumi.Keracunan.Batagor*



http://video.liputan6.com/videodetail/201003/267547/Ratusan.Karyawan.di.Bekasi.Keracunan.Makanan*



http://video.liputan6.com/videodetail/201001/258470/BPOM.Banten.Temukan.Jajanan.Berformalin*

Narasumber Materi Proyek



Mesin pencari google -> gambar -> pencernaan makanan manusia



http://medicastore.com/penyakit_subkategori/7/index.html*



http://www.crayonpedia.org/mw/Alat_Pencernaan_Manusia,_Makanan,_dan_Kesehatan_5.1*



http://bhebeth89.files.wordpress.com/2008/06/3.pdf*

Narasumber Dokumen Utama Mengajar



http://bse.depdiknas.go.id/* Ilmu Pengetahuan Alam Kelas 5

Narasumber Lainnya



Guru Komputer, Orang tua, kakak, paman/bibi yang mengerti komputer untuk membimbing siswa
menyelesaikan tugasnya.



Pelatih Teater sekolah (bila ada), jika tidak maka guru kelas yang akan melatih.

Teknologi – Perangkat Keras



Komputer untuk mencari sumber di internet dan



Alat perekam suara



LCD



Kamera

Teknologi – Perangkat Lunak



MS Power Point untuk membuat presentasi.



MS Excel untuk memasukkan dan menganalisa data pengamatan dibantu Narasumber lainnya.



MS Word untuk mengetik ringkasan hasil wawancara.



Internet untuk mencari sumber, membanding data dan mengevaluasi data

