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RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Gerak Lurus

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:

3.2.1. Mendeskripsikan konsep gerak.
3.2.2. Menganalisis perbedaan antara
kelajuan dan kecepatan.

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD

Keterampilan: Observasi selama
praktikum (teliti, kemampuan
menggunakan alat)

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru  meminta peserta didik
melakukan aktivitas berikut. 
Satu peserta didik maju ke arah
guru di depan kelas.  Satu
peserta didik menghitung waktu
yang diperlukan mulai dari peserta
didik berjalan sampai di dekat
guru.  Peserta didik lainnya
diminta menggambarkan lintasan
yang dilalui peserta didik yang
berjalan di papan tulis. 
Beberapa peserta didik mengukur
jarak atau panjang lintasan yang
ditempuh peserta didik yang
berjalan.  Beberapa peserta
didik mengukur jarak antara posisi
awal peserta didik berdiri
langsung ke arah guru.

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Kapan benda dikatakan
bergerak?
Apa perbedaan kelajuan
dengan kecepatan?

Peserta didik mengumpulkan informasi
melalui praktikum, membaca literatur,
menonton video pembelajaran sesuai
dengan petunjuk yang ada pada LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik untuk
membuat kesimpulan berdasarkan hasil
verifikasi.Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Konsep Gerak Lurus"
yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

GLB & GLBB

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:

3.2.3 Menghitung kelajuan, kecepatan, dan
percepatan pada beberapa contoh kasus
dengan menggunakan rumusan gerak lurus
beraturan

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD

Keterampilan: Observasi selama
praktikum (teliti, kemampuan
menggunakan alat)

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru menampilkan video benda
yang bergerak lurus beraturan
dan bergerak lurus berubah
beraturan.
Guru meminta peserta didik untuk
mengamati video dan
mengidentifikasi perbedaan GLb
da GLBB.

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Apa perbedaan GLB dan
GLBB?
Bagaimana cara menerapkan
persamaan GLB dan GLBB
dalam menyelesaikan soal
fisika sederhana?

Peserta didik mengumpulkan informasi melalui praktikum, membaca
literatur, menonton video pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang ada
pada LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik untuk
membuat kesimpulan berdasarkan hasil
verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "GLB dan GLBB" yang
dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Gaya

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:

3.2.5 Mendeskripsikan konsep gaya

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD

Keterampilan: Observasi selama
praktikum (teliti, kemampuan
menggunakan alat)

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Peserta didik diminta untuk
mengamati guru yang
memperagakan: melempar sebuah
batu kecil secara vertikal ke atas.
Guru bertanya kepada peserta
didik: mengapa batu tersebut
bisa jatuh kembai ke bawah?
Guru memberikan penjelasan
singkat tentang gaya.

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Apa yang terjadi jika sebuah
benda dikenai gaya?
Bagaimana cara menghitung
besarnya gaya yang bekerja
pada sebuah benda?

Peserta didik mengumpulkan informasi melalui praktikum, membaca
literatur, menonton video pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang ada
pada LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik untuk
membuat kesimpulan berdasarkan hasil
verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Gaya" yang dapat
peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Hukum I , II Newton

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:

3.2.9 Menghitung berat benda dengan
menggunakan persamaan hukum II Newton
3.2.11 Menganalisis hubungan antara gaya dan
massa dengan percepatan benda bergerak

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD

Keterampilan: Observasi selama
praktikum (teliti, kemampuan
menggunakan alat)

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru  menceritakan kisah
Newton saat menemukan hukum
Newton.

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Apa yang terjadi jika gaya
yang bekerja pada sebuah
benda tidak sama dengan nol?
Bagaimana hubungan antara
gaya dengan massa dan
percepatan benda?

Peserta didik mengumpulkan
informasi melalui praktikum,
membaca literatur, menonton
video pembelajaran sesuai
dengan petunjuk yang ada pada
LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik untuk
membuat kesimpulan berdasarkan hasil
verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Hukum I, II Newton"
yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Hukum III Newton

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:
3.2.6 Menyebutkan pasangan gaya aksi dan
reaksi 
 3.2.7. Menganalisis penerapan hukum
Newton dalam kehidupan seharihari

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru meminta peserta didik untuk
memukul salah satu sisi meja
dengan tangan. Kemudian
menanyakan apa yang mereka
rasakan?
Guru memberikan penjelasan
singkat tentang gaya aksi-reaksi.

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Apa saja contoh gaya aksi
reaksi yang terjadi dalam
kehidupan sehari-hari?

Peserta didik mengumpulkan
informasi dengan membaca
literatur, menonton video
pembelajaran sesuai dengan
petunjuk yang ada pada LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik untuk
membuat kesimpulan berdasarkan hasil
verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Hukum III Newton"
yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004

Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Sistem Rangka Manusia

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:
3.1.1 Mengidentifikasi jenis tulang
penyusun sistem gerak manusia 
3.1.2 Mendeskripsikan proses
perkembangan tulang.

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru meminta salah satu peserta
didik maju ke depan kelas. Guru
bertanya kepada pada peserta
didik: 1) Bagaimana cara temanmu
sampai ke depan kelas?
 2) Anggota tubuh apakah yang
digunakan untuk bergerak?

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Apa fungsi rangka bagi tubuh?
Apa saja tulang penyusun
tubuh manusia?

Peserta didik mengumpulkan
informasi dengan membaca
literatur, mengamati gambar,
menonton video pembelajaran
sesuai dengan petunjuk yang ada
pada LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik untuk
membuat kesimpulan berdasarkan hasil
verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Sistem Rangka
Manusia" yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004

Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Sendi & Otot Manusia

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:
3.1.3 Mendeskripsikan jenis-jenis sendi
3.1.4 Mengidentifikasi sendi-sendi yang
bekerja dalam melakukan aktivitas
sehari-hari
3.1.7 Mendeskripsikan jenis-jenis otot
3.1.8 Mendeskripsikan fungsi otot bagi
manusia

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: Observasi selama
praktikum (teliti, kemampuan
menggunakan alat)
Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru mengingatkan kembali
tentang fungsi tulang sebagai alat
gerak pasif. Untuk dapat
melakukan gerakan, tulang dibantu
oleh otot sebagai alat gerak aktif.
Selain itu untuk memudahkan
pergerakan, tulang dan otot,
dibantu oleh sendi.

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Sendi apa saja yang menyusun
tubuh manusia?
Bagaimana sistem kerja otot?

Peserta didik mengumpulkan
informasi melalui praktikum,
membaca literatur, mengamati
gambar, menonton video
pembelajaran sesuai dengan
petunjuk yang ada pada LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik untuk
membuat kesimpulan berdasarkan hasil
verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Sistem Rangka
Manusia" yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022
Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Gangguan pada
Sistem Gerak Manusia

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:
3.1.10 Mendeskripsikan gangguan yang
terjadi pada sistem gerak 
3.1.11 Mendeskripsikan upaya menjaga
kesehatan sistem gerak

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru memperlihatkan beberapa
gambar orang yang mengalamai
gangguan pada sistem gerak dan
bertanya mengapa orang  itu
dapat mengalami gangguan
tersebut?
Guru memberikan penjelasan
singkat tentang gangguan pada
sistem gerak manusia.

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Apa saja gangguan yang yang
dapat terjadi pada sistem gerak
manusia dan bagaimana upaya
untuk mencegah/mengatasinya?

Peserta didik mengumpulkan informasi dengan membaca literatur,
mengamati gambar, menonton video pembelajaran sesuai dengan petunjuk
yang ada pada LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik untuk
membuat kesimpulan berdasarkan hasil
verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Gangguan Sistem
Rangka Manusia" yang dapat peserta didik mainkan di waktu
senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022
Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004

Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Sistem Gerak pada
Hewan

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:
3.1.12 Menjelaskan keterkaitan bentuk
tubuh dengan kecepatan gerak hewan
3.1.13 Mendeskripsikan cara gerak hewan
pada masing-masing habitat

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru menunjukkan gambar burung
terbang, ikan berenang, dan
kambing berjalan. Guru bertanya
kepada peserta didik, “Apakah
cara bergerak dan alat gerak
dari ketiga hewan tersebut
sama?”

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagaimana struktur dan fungsi
alat gerak hewan berdasarkan
habitatnya?
Apa yang memengaruhi kecepatan
gerak hewan?

Peserta didik mengumpulkan informasi dengan membaca literatur,
mengamati gambar, menonton video pembelajaran sesuai dengan petunjuk
yang ada pada LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik untuk
membuat kesimpulan berdasarkan hasil
verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Sistem gerak pada
Hewan" yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022
Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004

Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Sistem Gerak pada
Tumbuhan

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:
3.1.14 Mengidentifikasi jenis gerak pada
tumbuhan di lingkungan sekitar

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru menunjukkan video gerakan daun
putri malu dan bertanya, “Menurut
kamu apakah daun putri malu ini
bergerak? Jika iya, apa yang
menyebabkan daun putri malu dapat
bergerak menguncupkan daunnya?”.

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagaimana cara tumbuhan
bergerak?

Peserta didik mengumpulkan
informasi dengan membaca
literatur, mengamati gambar,
menonton video pembelajaran
sesuai dengan petunjuk yang ada
pada LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik untuk
membuat kesimpulan berdasarkan hasil
verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Sistem gerak pada
Tumbuhan" yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022
Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Usaha & Daya

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:
3.3.1 Menjelaskan konsep usaha 
3.3.2 Memberi contoh usaha 
3.3.3 Menghitung besar usaha 
3.3.4 Menghitung besar jarak benda yang
dikenai usaha 
3.3.5 Menghitung besar daya

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: Observasi selama
praktikum (teliti, kemampuan
menggunakan alat)
Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru meminta salah satu peserta
didik untuk mendorong tembok,
kemudian mendiskusikan secara
klasikal apakah kegiatan yang
dilakukan oleh peserta didik tersebut
merupakan contoh dari penerapan
konsep usaha menurut IPA.

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagaimana konsep usaha dalam
IPA?

Peserta didik mengumpulkan
informasi dengan membaca
literatur, mengamati gambar,
menonton video pembelajaran
sesuai dengan petunjuk yang ada
pada LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik untuk
membuat kesimpulan berdasarkan hasil
verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Usaha & Daya" yang
dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022
Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Pesawat Sederhana
Tuas

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:

3.3.6 Mengidentifikasi jenis-jenis pesawat
sederhana 
3.3.17 Menjelaskan jenis-jenis pengungkit
3.3.17 Menjelaskan jenis-jenis pengungkit
3.3.18 Mengidentifikasi syarat
keseimbangan pengungkit 
3.3.19 Menjelaskan penggunaan pengungkit
jenis pertama, kedua, dan ketiga dalam
kehidupan sehari-hari

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: Observasi selama
praktikum (teliti, kemampuan
menggunakan alat)
Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru memberikan berbagai
macam contoh penggunaan
pesawat sederhana dalam
kehidupan sehari-hari.
Guru bertanya kepada peserta
didik apa fungsi dari kesemua
pesawat sederhana tadi?

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Apa saja contoh pesawat
sederhana jenis tuas dalam
kehidupan sehari-hari?
Bagaimana cara menghitung
keuntungan mekanis tuas?

Peserta didik mengumpulkan informasi melalui praktikum, membaca
literatur, mengamati gambar, menonton video pembelajaran sesuai
dengan petunjuk yang ada pada LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik untuk
membuat kesimpulan berdasarkan hasil
verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Tuas" yang dapat
peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Pesawat Sederhana
Bidang Miring

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:

3.3.14 Menjelaskan pengertian bidang
miring 
3.3.15 Membuktikan bahwa sekrup adalah
salah satu contoh bidang miring 
3.3.16 Menghitung keuntungan mekanik
pada bidang miring.

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: Observasi selama
praktikum (teliti, kemampuan
menggunakan alat)
Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru memperlihatkan gambar
seorang yang sedang menaikkan
sebuah peti ke atas truk dengan
menggunakan bidang miring, dan
seorang yang menaikkan peti ke
atas truk dengan mengangkat
menggunakan tangan.
Guru bertanya kepada peserta
didik: manakah di antara kedia
aktivitas pada gambar tersebut
yang menggunakan lebih banyak
energi?

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Apa saja contoh pesawat
sederhana jenis bidang miring dalam
kehidupan sehari-hari?
Bagaimana cara menghitung
keuntungan mekanis bidang miring?

Peserta didik mengumpulkan informasi
melalui praktikum, membaca literatur,
mengamati gambar, menonton video
pembelajaran sesuai dengan petunjuk
yang ada pada LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik
untuk membuat kesimpulan
berdasarkan hasil verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Bidang Miring" yang
dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Katrol & Roda
Berporos

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:

3.3.14 Menjelaskan pengertian bidang
miring 
3.3.15 Membuktikan bahwa sekrup adalah
salah satu contoh bidang miring 
3.3.16 Menghitung keuntungan mekanik
pada bidang miring.

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: Observasi selama
praktikum (teliti, kemampuan
menggunakan alat)
Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru memperlihatkan gambar buruh
bangunan yang sedang memindahkan
bahan bangunan dari lantai dasar ke
lantai dua menggunakan katrol dan
bertanya: apa keuntungan
menggunakan katrol pada aktivitas di
gambar?

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Apa saja contoh pesawat
sederhana jenis katrol & roda
berporos dalam kehidupan sehari-
hari?
Bagaimana cara menghitung
keuntungan mekanis katrol?

Peserta didik mengumpulkan informasi
melalui praktikum, membaca literatur,
mengamati gambar, menonton video
pembelajaran sesuai dengan petunjuk
yang ada pada LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "katrol & roda
berporos" yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Pesawat Sederhana pada
Sistem Gerak Manusia

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:

3.3.21 Menguraikan penerapan prinsip
kerja pesawat sederhana pada sistem
gerak 3.3.22 Menganalisis prinsip pesawat
sederhana pada sistem gerak.

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

guru meminta peserta didik untuk
mengamati gambar otot manusia saat
mengangkat barbel, kemudian
menghubungkannya dengan konsep
pesawat sederhana. 

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagainama penerapan prinsip kerja
pesawat sederhana pada sistem
gerak manusia?

Peserta didik mengumpulkan informasi
dengan membaca literatur, mengamati
gambar, menonton video pembelajaran
sesuai dengan petunjuk yang ada pada
LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik
untuk membuat kesimpulan
berdasarkan hasil verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Pesawat sederhana pada
sistem gerak manusia" yang dapat peserta didik mainkan di waktu
senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Struktur & Fungsi Akar &
Batang Tumbuhan

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:

3.4.1 Mendeskripsikan struktur dan fungsi
akar dan batang tumbuhan

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru  memberi contoh peranan
tumbuhan padi, sebagai penghasil
beras. Kemudian guru dapat
bertanya:  Bagaimana padi dapat
menghasilkan beras?  Di manakah
proses tersebut berlangsung? 
Bagian manakah dari tumbuhan yang
berperan untuk proses tersebut?
Setiap guru menyampaikan
pertanyaan, peserta didik diberi
kesempatan untuk menyampaikan
pendapatnya.

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagaimana struktur & fungsi akar
dan batang tumbuhan?

Peserta didik mengumpulkan informasi
dengan membaca literatur, mengamati
gambar, menonton video pembelajaran
sesuai dengan petunjuk yang ada pada
LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik
untuk membuat kesimpulan
berdasarkan hasil verifikasi.Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "struktur & fungsi akar &
batang tumbuhan" yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Struktur & Fungsi Daun,
Bunga, Buah, & Biji

Tumbuhan

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:

3.4.1 Mendeskripsikan struktur dan fungsi
daun, bunga, buah, dan biji tumbuhan.

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru  mengaitkan materi pada
pertemuan sebelumnya dengan
materi yang akan dipelajari dengan
mengajukan pertanyaan: “Air dan
mineral yang diserap oleh akar dari
dalam tanah dibawa ke mana? Di
mana terjadinya fotosintesis?” 

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagaimana struktur & fungsi daun,
bunga, buah, & biji tumbuhan?

Peserta didik mengumpulkan informasi
dengan membaca literatur, mengamati
gambar, menonton video pembelajaran
sesuai dengan petunjuk yang ada pada
LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik
untuk membuat kesimpulan
berdasarkan hasil verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Struktur & Fungsi Daun,
Bunga, Buah, & Biji Tumbuhan" yang dapat peserta didik mainkan di
waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Struktur & Fungsi
Jaringan Tumbuhan

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:

3.4.1 Mendeskripsikan struktur & fungsi
jaringan pada tumbuhan.

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Peserta didik diingatkan tentang
materi organ penyusun tumbuhan. b.
Guru menjelaskan bahwa organ
tumbuhan tersusun atas bagian yang
disebut jaringan.

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagaimana struktur & fungsi
jaringan tumbuhan?

Peserta didik mengumpulkan informasi
dengan membaca literatur, mengamati
gambar, menonton video pembelajaran
sesuai dengan petunjuk yang ada pada
LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik
untuk membuat kesimpulan
berdasarkan hasil verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Struktur & Fungsi
Jaringan Tumbuhan" yang dapat peserta didik mainkan di waktu
senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Teknologi yang
terinspirasi dari struktur

jaringan tumbuhan

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:

3.4.3. Menunjukkan pemanfaatan teknologi
yang terilhami struktur tumbuhan

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru dapat memberikan pertanyaan
sebagai berikut. Apakah kamu
pernah melihat panel surya atau
alat pemurnian air? Tahukah kamu
ternyata teknologi tersebut dapat
ada, karena penemunya
mendapatkan inspirasi dari struktur
jaringan tumbuhan?

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagaimana struktur & fungsi
jaringan tumbuhan?

Peserta didik mengumpulkan informasi dengan membaca literatur,
mengamati gambar, menonton video pembelajaran sesuai dengan petunjuk
yang ada pada LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik
untuk membuat kesimpulan
berdasarkan hasil verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Teknologi yang
terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan" yang dapat peserta didik
mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Kebutuhan Energi
Sehari-hari

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:

3.5.3 Menganalisis kebutuhan energi
sehari-hari

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Peserta didik diingatkan kembali
tentang salah satu ciri makhluk
hidup adalah membutuhkan nutrisi,
manusia membutuhkan energi yang
diperoleh makanan yang dimakan. 

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagaimana cara memenuhi
kebutuhan energi sehari-hari?

Peserta didik mengumpulkan
informasi dengan membaca literatur,
mengamati gambar, menonton video
pembelajaran sesuai dengan
petunjuk yang ada pada LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik
untuk membuat kesimpulan
berdasarkan hasil verifikasi.Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Kebutuhan Energi Sehari-
hari" yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Nutrisi

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:

3.5.1 Mengidentifikasi jenis-jenis bahan
makanan serta kandungan bahan makanan
dalam kehidupan sehari-hari melalui uji
bahan makanan 
3.5.2 Menjelaskan fungsi dari bahan
makanan

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru mengawali pembelajaran
dengan mengaitkan kegiatan
praktikum hari ini dengan materi
pada pertemuan sebelumnya
tentang enam jenis nutrisi dan
sumber-sumber makanannya.

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagaimana cara mengetahui
kandungan nutrisi pada bahan
makanan?

Peserta didik mengumpulkan informasi melalui praktikum, membaca
literatur, mengamati gambar, menonton video pembelajaran sesuai
dengan petunjuk yang ada pada LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik
untuk membuat kesimpulan
berdasarkan hasil verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Nutrisi" yang dapat
peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004

Keterampilan: Observasi selama
praktikum (teliti, kemampuan
menggunakan alat)
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

 Struktur dan fungsi
sistem pencernaan

manusia

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:

3.5.4 Menyebutkan organ-organ dalam
sistem pencernaan manusia
3.5.5 Menjelaskan keterkaitan struktur
organ pencernaan dan fungsinya.

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru mengaitkan pembahasan
tentang organ pencernaan
tambahan dengan enzim-enzim yang
dihasilkan. Selanjutnya peserta didik
dapat diarahkan untuk memahami
fungsi dan peran masing-masing
enzim yang dihasilkan organ-organ
pencernaan. 

Pertanyaan yang diharapkan muncul:

Apa perbedaan pencernaan mekanis
dan pencernaan kimiawi?

Peserta didik mengumpulkan informasi dengan membaca literatur,
mengamati gambar, menonton video pembelajaran sesuai dengan
petunjuk yang ada pada LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik
untuk membuat kesimpulan
berdasarkan hasil verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang " Pencernaan Mekanis dan
Kimiawi" yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Pencernaan Mekanis
dan Kimiawi

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:

3.5.6 Menjelaskan proses pencernaan
dalam tubuh manusia

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru mengaitkan tentang bagaimana
nutrisi yang diperoleh dari makanan
yang kita makan dapat diserap oleh
tubuh sehingga dapat menghasilkan
energi? Proses apa saja yang
terjadi pada organ pencernaan
makanan?

Pertanyaan yang diharapkan muncul:

Bagaimana proses makanan yang
dimakan diubah menjadi energi?

Peserta didik mengumpulkan informasi
dengan membaca literatur, mengamati
gambar, menonton video pembelajaran sesuai
dengan petunjuk yang ada pada LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik
untuk membuat kesimpulan
berdasarkan hasil verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang " Pencernaan Mekanis dan
Kimiawi" yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Gangguan pada Sistem
Pencernaan Manusia

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:

3.5.6. Mendeskripsikan gangguan yang
terjadi pada sistem gerak 
3..5.7. Mendeskripsikan upaya menjaga
kesehatan sistem gerak

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru memperlihatkan beberapa
gambar orang yang mengalamai
gangguan pada sistem pencernaan
dan bertanya mengapa orang itu
dapat mengalami gangguan
tersebut?

Pertanyaan yang diharapkan muncul:

Apa saja gangguan yang dapat
terjadi pada sistem pencernaan
manusia dan bagaimana upaya untuk
mencegah/mengatasinya?

Peserta didik mengumpulkan informasi dengan membaca literatur,
mengamati gambar, menonton video pembelajaran sesuai dengan
petunjuk yang ada pada LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik
untuk membuat kesimpulan
berdasarkan hasil verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Gangguan pada Sistem
Pencernaan Manusia" yang dapat peserta didik mainkan di waktu
senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Zat Aditif

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:

3.6.1 Menyebutkan jenis-jenis zat aditif
3.6.2 Memberi contoh zat aditif alami dan
buatan

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru bertanya kepada peserta didik
tentang menu sarapan mereka pada
hari ini. Guru meminta siswa
mengidentifikasi dan menyebutkan
bahan dasar sarapan mereka.
Berdasarkan jawaban peserta didik
tersebut, guru memberikan
penjelasan singkat tentang zat
aditif.

Pertanyaan yang diharapkan muncul:

Apa manfaat dan kerugian yang
dapat ditimbulkan dari penggunaan
zat aditif pada makanan dan
minuman

Peserta didik mengumpulkan informasi
dengan membaca literatur, mengamati
gambar, menonton video pembelajaran
sesuai dengan petunjuk yang ada pada
LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik
untuk membuat kesimpulan
berdasarkan hasil verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Zat Aditif" yang dapat
peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Zat aditif dalam
makanan dan minuman

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:
3.6.3 Menyelidiki pewarna alami dan
buatan pada makanan dan minuman 
3.6.4 Mengidentifikasi berbagai zat aditif
dalam makanan dan minuman 
3.6.5 Menganalisis perbedaan pemanis
alami dan buatan pada makanan dan
minuman 
3.6.6 Menemukan solusi pengganti zat
aditif buatan 
3.6.7 Mengajukan usul cara mencegah
dampak negatif zat aditif buatan 

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru menayangkan salah satu berita
tentang penyalahgunaan zat aditif
pada makanan dan minuman.

Pertanyaan yang diharapkan muncul:

Bagaimana cara mengetahui
penggunaan zat aditif buatan pada
makanan dan minuman?

Peserta didik mengumpulkan informasi
dengan membaca literatur, mengamati
gambar, menonton video pembelajaran
sesuai dengan petunjuk yang ada pada
LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik
untuk membuat kesimpulan
berdasarkan hasil verifikasi.Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Zat Aditif pada Makanan
dan Minuman" yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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RENCANA PELAKSANAAN
PELBELAJARAN

SMPN. 5 Pallangga

VIII/Ganjil, 2022-2023

I P A

Zat Adiktif

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:
3.6.3 Menyelidiki pewarna alami dan
buatan pada makanan dan minuman 
3.6.4 Mengidentifikasi berbagai zat aditif
dalam makanan dan minuman 
3.6.5 Menganalisis perbedaan pemanis
alami dan buatan pada makanan dan
minuman 
3.6.6 Menemukan solusi pengganti zat
aditif buatan 
3.6.7 Mengajukan usul cara mencegah
dampak negatif zat aditif buatan 

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan

Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru menayangkan salah satu berita
tentang penyalahgunaan zat adiktif
& Psikotropika.

Pertanyaan yang diharapkan muncul:

Bagaimana upaya yang dapat
dilakukan untuk menghidari 
 penyalahgunaan zat adiktif &
psikotropika.

Peserta didik mengumpulkan informasi
dengan membaca literatur, mengamati
gambar, menonton video pembelajaran
sesuai dengan petunjuk yang ada pada
LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik
untuk membuat kesimpulan
berdasarkan hasil verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Zat Adiktif" yang dapat
peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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I P A

Darah

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:
3.7.1 Mendeskripsikan fungsi darah 
3.7.2 Membuat model komponen penyusun
darah 
3.7.3 Mendeskripsikan karakteristik
masing-masing komponen penyusun darah
3.7.4 Menjelaskan fungsi masing-masing
komponen penyusun darah 
3.7.5 Menjelaskan keterkaitan antara
tempat tinggal dengan jumlah sel darah
merah dalam darah 
3.7.6 Mendeskripsikan proses pembekuan
darah 
3.7.7 Mendeskripsikan karakteristik
golongan darah A, B, AB, dan O

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan
Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru memberikan beberapa
pertanyaan kepada peserta didik
sebagai berikut.  “Pernahkah
bagian tubuhmu terluka?”  “Proses
apa yang terjadi sehingga luka pada
bagian tubuhmu tersebut tidak
mengeluarkan darah lagi”  “Apa
yang terjadi dengan tubuhmu jika
darah keluar secara terus
menerus?”

Pertanyaan yang diharapkan muncul:

Bagaimana proses pembekuan
darah ketika terjadi luka?
Apa fungsi dari sel darah?

Peserta didik mengumpulkan informasi
dengan membaca literatur, mengamati
gambar, menonton video pembelajaran
sesuai dengan petunjuk yang ada pada
LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik untuk membuat
kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi.Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Darah" yang dapat
peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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I P A

Jantung dan Pembuluh
Darah

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:
3.7.8 Mendeskripsikan karakteristik
jantung dan pembuluh darah
3.7.9 Mengidentifikasi perbedaan antara
pembuluh nadi (arteri) dengan pembuluh
balik (vena) 
3.7.10 Menjelaskan keterkaitan antara
hasil pengukuran darah dengan kondisi
pembuluh darah 
3.7.11 Mendeskripsikan proses peredaran
darah pada manusia 
3.7.12 Mendeskripsikan beberapa faktor
yang memengaruhi frekuensi denyut
jantung

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan
Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru meminta peserta didik
memegang nadi di tangan dan
bertanya: apa yang mereka
rasakan. Apa nama organ tersebut?
Apa fungsinya?

Pertanyaan yang diharapkan muncul:

Bagaimana struktur dan fungsi
jantung dan pembuluh darah?

Peserta didik mengumpulkan informasi
dengan membaca literatur, mengamati
gambar, menonton video pembelajaran
sesuai dengan petunjuk yang ada pada
LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik
untuk membuat kesimpulan
berdasarkan hasil verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Jantung dan Pembuluh
Darah" yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004
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I P A

Gangguan dan kelainan
pada sistem peredaran

darah

2 x 40 menit

Melalui model pembelajaran discovery
learning, peserta didik dapat:
3.7.12 Mendeskripsikan beberapa faktor
yang memengaruhi frekuensi denyut
jantung 3.7.13 Mendeskripsikan gangguan
dan kelainan pada sistem peredaran
darah dan upaya untuk mencegah dan
mengatasinya

Pengetahuan: Observasi selama diskusi,
LKPD
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi

Sikap: observasi selama pembelajaran
(disiplin, kerja sama, toleransi)

Pendahuluan
Berdoa bersama
Menanyakan kabar dan kesiapan belajar peserta didik. Memberikan
penguatan untuk emosi positif.
Mengecek kehadiran peserta didik.
Mengingatkan kesepakatan kelas.

Kegiatan Inti

Generalization

Guru bertanya kepada peserta didik  
“Pernahkah kamu mendengar ada
seseorang yang terkena serangan
jantung atau penyakit stroke?
Bagaimanakah gejala atau
tandatanda dari penyakit tersebut?
Upaya apa yang dapat kamu lakukan
untuk menghindari terjadinya
gangguan tersebut? Usaha apa
yang dapat kamu lakukan jika kamu
menjumpai ada orang yang tiba-tiba
mengalami serangan jantung atau
penyakit stroke? 

Pertanyaan yang diharapkan muncul:

Bagaimana upaya yang dapat
dilakukan untuk mencegah dan
mengatasi gangguan pada sistem
peredaran darah manusia.

Peserta didik mengumpulkan informasi
dengan membaca literatur, mengamati
gambar, menonton video pembelajaran
sesuai dengan petunjuk yang ada pada
LKPD.

Peserta didik berdiskusi dengan
teman kelompoknya terkait data
yang yang diperoleh. 
Guru membimbing peserta didik saat
melakukan pengolahan data.

Masing-masing kelompok
mempresentasekan hasil kerja
kelompok mereka dan kelompok
lainnya memberi
pertanyaan/tanggapan.
Guru memberikan koreksi/penguatan
terhadap jawaban dari masing-
masing kelompok.

Guru membimbing peserta didik
untuk membuat kesimpulan
berdasarkan hasil verifikasi.

Penutup

Melakukan refeksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Jantung dan Pembuluh
Darah" yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
menyampaikan judul materi dan rancangan pembelajaran pada
pertemuan selanjutnya.
salam.

Pallangga,  11 Juli 2022

Mengetahui,
Kepala SMPN. 5 Pallangga Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd
19620817 198301 1 004


