
Peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi
yang relevan, membaca literatur, mengamati gambar, menonton video
pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD

Problem statement

Data Collection

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Pembelahan Sel

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.1.1 Mendeskripsikan fase-fase
pembelahan mitosis dan meiosis.
3.1.2 Menjelaskan ciri setiap fase
pembelahan mitosis dan meiosis.
3.1.3 Menjelaskan karakter atau sifat
sel anakan hasil pembelahan mitosis
dan meiosis.

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Guru menjelaskan bahwa pada
awalnya manusia hanya berasal
dari satu sel (zigot). Sel tersebut
selanjutnya mengalami
pembelahan secara terus-
menerus, sehingga pada saat
manusia telah dewasa, jumlah
seluruh sel yang ada di dalam
tubuhnya sekitar 200 triliun.
Berdasarkan pernyataan
tersebut, kemudian peserta didik
diminta untuk menjelaskan satu
alasan mengapa sel mengalami
pembelahan?

Kegiatan Inti

Stimulation

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:
Bagaimana sel dapat membentuk
tubuh manusia?

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Penutup
Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Pembelahan Sel" yang
dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi

Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian



peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi
yang relevan, membaca literatur, mengamati gambar, menonton video
pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Organ Reproduksi pada Laki-Laki

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.1.4 Mengidentifikasi organ-organ
penyusun sistem reproduksi pada laki-
laki.
3.1.6 Mendeskripsikan manfaat
berkhitan.
3.1.7 Menuliskan fungsi beberapa zat
yang dihasilkan oleh kelenjar
vesikula seminalis.
3.1.8 Mengidentifikasi proses
pembentukan sperma
(spermatogenesis)

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Guru menjelaskan bahwa dari
pernikahan ayah
dan ibu dihasilkan keturunan yaitu
lahirnya kamu. Ayah dan ibu
dapatmempunyai keturunan
karena memiliki sistem reproduksi.
Tanpa sistem reproduksi ini, maka
niscaya kita tidak dapat lahir di
dunia danumat manusia akan
punah.

Kegiatan Inti

Stimulation

Problem statement

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:
Bagaimana struktur dan fungsi
organ reproduksi pada laki-laki?

Data Collection

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Penutup
Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Organ Reproduksi pada
Laki-Laki" yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi

Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian



Peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi
yang relevan, membaca literatur, mengamati gambar, menonton video
pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Organ Reproduksi pada
Perempuan

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.1.4 Mengidentifikasi fungsi organ-
organ penyusun sistem reproduksi pada
perempuan.
3.1.6 Mendeskripsikan manfaat
berkhitan.
3.1.8 Mengidentifikasi proses
pembentukan sel telur (oogenesis)

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Guru mengawali kegiatan
pembelajaran ini dengan meminta
peserta didik untuk menyebutkan
kembali organ-organ yang
menyusun sistem reproduksi pada
laki-laki. Selanjutnya, guru
mengajukan pertanyaan seperti
berikut ini, ”menurutmu samakah
atau berbedakah organ penyusun
sistem reproduksi pada laki-laki
dan perempuan?”

Kegiatan Inti

Stimulation

Problem statement

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:
Bagaimana struktur dan fungsi
organ reproduksi pada perempuan?

Data Collection

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Penutup
Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Organ Reproduksi
Perempuan" yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi

Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian



peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi
yang relevan, membaca literatur, mengamati gambar, menonton video
pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Menstruasi, Fertilisasi,
& kehamilan

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.1.11 Mendeskripsikan siklus menstruasi
yang terjadi pada dinding rahim
3.1.12 Menjelaskan jenis dan fungsi
hormon yang berperan pada siklus
menstruasi.
3.1.13 Membuat grafik level hormon dalam
siklus menstruasi.
3.1.14 Mendeskripsikan proses fertilisasi
dan kehamilan.
3.1.15 Menjelaskan proses perkembangan
janin selama dalam kandungan.
3.1.16 Mendeskripsikan fungsi cairan
ketuban bagi janin.
3.1.17 Menjelaskan gaya dorong dan gaya
gesek yang terjadi pada proses
melahirkan.

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Guru bertanya kepada peserta
didik ”Siapa yang sudah mengalami
menstruasi?” Selanjutnya, guru
bertanya kapan mulai mengalami
menstruasi? 

Kegiatan Inti

Stimulation

Problem statement

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Mengapa terjadi menstruasi?
Bagaimana proses
perkembangan janin dalam
kandungan?

Data Collection

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Penutup
Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Menstruasi, Fertilisasi, &
Kehamilan" yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian

Guru menggali pengetahuan awal
peserta didik dengan bertanya
”Tahukah kamu apa itu
sebenarnya menstruasi?”
Selanjutnya, guru
bertanya ”Bagaimana proses
lengkap siklus menstruasi?”



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Penyakit pada sistem
Reproduksi Manusia

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.1.18 Menjelaskan berbagai macam
penyakit pada sistem reproduksi
manusia.
3.1.19 Menjelaskan upaya pencegahan
penyakit pada sistem reproduksi
manusia.

Melalui model project based learning,
peserta didik dapat:

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

Guru  mengawali kegiatan
pembelajaran pada pertemuan kali
ini dengan memberikan penjelasan
kepada peserta didik bahwa
sistem reproduksi sangat rawan
terhadap penyakit. Penyakit
tersebut dapat disebabkan oleh
bakteri, jamur atau virus. Selain
itu, penyakit ini dapat ditularkan
dari orang tua (yang terinfeksi)
kepada anaknya, akibat transfusi
darah yang terinfeksi, ditularkan
akibat gaya hidup yang tidak
baik seperti pergaulan bebas dan
menggunakan jarum suntik untuk
obat terlarang seperti narkoba.
Selanjutnya, guru dapat
memberikan pertanyaan, ”apa
saja macam-macam kelainan dan
penyakit pada sistem reproduksi
manusia?”

Kegiatan Inti

Pertanyaan Mendasar Menyusun Jadwal Pembuatan

Memonitor Keaktifan dan
Perkembangan proyek

Menguji Hasil

Peserta didik menyusun jadwal
penyelesaian proyek dengan
memperhatikan batas waktuyang
telah ditentukan bersama.

Guru memantau keaktifanpeserta
didik selama melaksanakan proyek,
memantau realisasi perkembangan
dan membimbing jika mengalami
kesulitan.

Peserta didik berdiskusi
membahas kelayakan proyek yang
telah dibuat dan membuat laporan
produk/ karya untuk dipaparkan
kepada orang lain.

Penutup
Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Penyakit pada Sistem
Reproduksi Manusia" yang dapat peserta didik mainkan di waktu
senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: Laporan hasil proyek

Keterampilan: Produk, kreatifitas dalam
presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian

Mendesain Perencanaan Produk

peserta didik ditugaskan untuk
melakukan studi lapangan tentang
penyakit pada sistem reproduksi.
setiap kelompok diharuskan
untuk menyusun daftar pertanyaan
yang akan ditanyakan kepada
petugas kesehatan.

Evaluasi Pengalaman Belajar

Setiap peserta didik memaparkan
laporan, peserta didik yang lain
memberikan tanggapan, dan
bersama guru menyimpulkan hasil
proyek.



peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi
yang relevan, membaca literatur, mengamati gambar, menonton video
pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Perkembangbiakan Generatif
pada Tumbuhan Angispermae

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.2.2 Menjelaskan perkembangbiakan
generatif pada tumbuhan
3.2.6 Mengidentifikasi alat
perkembangbiakan generatif pada
tumbuhan

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Guru mengingatkan peserta didik
bahwa pada perkembangbiakan
generatif, diperlukan sel gamet
untuk membentuk zigot yang akan
berkembang menjadi embrio. Guru
bertanya kepada peserta didik,
”Di manakah dihasilkan sel kelamin
pada tumbuhan?”.

Kegiatan Inti

Stimulation

Problem statement

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagaimana proses
perkembangbiakan generatif
pada tumbuhan?
Organ apa pada tumbuhan yang
berfungsi pada proses
perkembangbiakan generatif?

Data Collection

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Penutup
Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Perkembangbiakan
generatif pada tumbuhan angisopermae" yang dapat dimainkan oleh
peserta didik di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Perkembangbiakan Vegetatif
pada Tumbuhan Angisopermae

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.2.1 Menjelaskan perkembangbiakan
vegetatif pada tumbuhan
3.2.4 Menyebutkan macam
perkembangbiakan vegetatif pada
tumbuhan
3.2.5 Mengidentifikasi bagian tumbuhan
yang berperan dalam proses
perkembangbiakan vegetatif

Melalui model project based learning,
peserta didik dapat:

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

Guru mengaitkan kegiatan
pembelajaran dengan materi
pada Bab 1 Sistem
Perkembangbiakan Manusia
tentang istilah yang ada pada
bagian tersebut, misalnya
fertilisasi dan sel gamet. Peserta
didik diajak untuk mengingat
kembali cara hewan-hewan dan
tumbuhan berkembang biak,
misalnya ”Ingatkah kamu
bagaimana sapi menghasilkan
keturunan? Bagaimana cara
menanam singkong?”

Kegiatan Inti

Pertanyaan Mendasar Menyusun Jadwal Pembuatan

Memonitor Keaktifan dan
Perkembangan proyek

Menguji Hasil

Peserta didik menyusun jadwal
penyelesaian proyek dengan
memperhatikan batas waktu yang
telah ditentukan bersama.

Guru memantau keaktifanpeserta
didik selama melaksanakan proyek,
memantau realisasi perkembangan
dan membimbing jika mengalami
kesulitan.

Peserta didik berdiskusi
membahas kelayakan proyek yang
telah dibuat dan membuat laporan
produk/ karya untuk dipaparkan
kepada orang lain.

Penutup
Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Perkembangbiakan
vegetatif pada tumbuhan angiospermae" yang dapat peserta didik
mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: Laporan hasil proyek.

Keterampilan: Produk, kreatifitas
dalam presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian

Mendesain Perencanaan Produk

Peserta didik ditugaskan untuk
melakukan praktek dan mengamati
perkembangbiakan biakan
vegetatif pada tumbuhan (Jenis
tumbuhan yang dipilih sesuai
dengan kesepakatan anggota
kelompok.

Evaluasi Pengalaman Belajar

Setiap peserta didik memaparkan
laporan, peserta didik yang lain
memberikan tanggapan, dan
bersama guru menyimpulkan hasil
proyek.



peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi
yang relevan, membaca literatur, mengamati gambar, menonton video
pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Penyerbukan, Pembuahan, & Penyebaran
Biji pada Tumbuhan Angispermae

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.2.7 Menjelaskan proses penyerbukan
3.2.8 Mengidentifikasi macam-macam
perantara penyerbukan
3.2.9 Menjelaskan proses pembuahan
3.2.10 Menjelaskan proses penyebaran
biji
3.2.11 Menganalisis faktor yang
berpengaruh terhadap perkecambahan

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Guru menanyakan pada peserta
didik: Pernahkah kalian melihat
lebah atau hewan lain mendekati
bunga? Apa manfaat keberadaan
lebah bagi bunga?

Kegiatan Inti

Stimulation

Problem statement

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Mengapa terjadi penyerbukan?
Bagaimana proses terjadinya
penyerbukan?
Bagaimana proses penyebaran
biji tumbuhan sehingga dapat
tumbuhan menjadi tumbuhan
baru?

Data Collection

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Penutup
Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Penyerbukan, Pembuahan,
& Penyebaran Biji pada Tumbuhan Angispermae" yang dapat peserta
didik mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian

Guru memberikan penjelasan
singkat tentang penyerbukan.



peserta didik diberi kesempatan
untuk mengumpulkan berbagai
informasi yang relevan, membaca
literatur, mengamati gambar,
menonton video pembelajaran
sesuai dengan petunjuk yang ada
pada LKPD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Perkembangbiakan pada Tumbuhan
Gymnospermae, Paku, & Lumut

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.2.12 Menjelaskan perkembangbiakan
generatif pada tumbuhan
gymnospermae, tumbuhan paku, &
tumbuhan lumut

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Guru mengingatkan peserta didik
tentang makanan dari melinjo,
”Pernahkah kamu memakan emping
melinjo?” atau dengan bahasa
daerah masing-masing, yang
mudah dikenali oleh peserta didik.
Guru juga dapat memberi contoh
tumbuhan Gymnospermae lain
kepada peserta didik, misalnya
pinus atau pakis haji. Guru juga
menunjukkan gambar tumbuhan
tersebut, atau menunjukkan
pohonnya langsung kepada
peserta didik jika ada di
lingkungan sekolah. Selanjutnya,
guru dapat bertanya kepada
peserta didik, ”Apakah tumbuhan
tersebut memiliki bunga?”,
”Bagaimana cara
perkembangbiakan tumbuhan
tersebut?”, atau ”Apakah
tumbuhan tersebut memiliki cara
perkembangbiakan yang sama
dengan tumbuhan Angiospermae?”

Kegiatan Inti

Stimulation

Problem statement

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagaimana proses
perkembangbiakan tumbuhan
gymnospermae, paku, & lumut?

Data Collection

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Penutup

Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Perkembangbiakan
tumbuhan gymnospermae, paku, & lumut" yang dapat peserta didik
mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

Drs. H. Jamaluddin, M.I.Kom. Hasdinar, S.Pd.
NIP 19620817 198301 1 004 NIP 19841226 201101 2 013

Penilaian



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Teknologi Perkembangbiakan
Tumbuhan

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.2.1 Menjelaskan perkembangbiakan
vegetatif pada tumbuhan
3.2.4 Menyebutkan macam
perkembangbiakan vegetatif pada
tumbuhan
3.2.5 Mengidentifikasi bagian tumbuhan
yang berperan dalam proses
perkembangbiakan vegetatif

Melalui model project based learning,
peserta didik dapat:

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

Guru menampilkan tayangan
berbagai macam teknologi
perkembangbiakan pada
tumbuhan. Peserta didik diminta
untuk menganalisis manfaat atau
kelebihan dan kekurangan dari
setiap teknologi
perkembangbiakan pada
tumbuhan.

Kegiatan Inti

Pertanyaan Mendasar

Menyusun Jadwal Pembuatan

Memonitor Keaktifan dan
Perkembangan proyek

Menguji Hasil

Peserta didik menyusun jadwal
penyelesaian proyek dengan
memperhatikan batas waktu yang
telah ditentukan bersama.

Guru memantau keaktifan peserta
didik selama melaksanakan proyek,
memantau realisasi perkembangan
dan membimbing jika mengalami
kesulitan.

Peserta didik berdiskusi
membahas kelayakan proyek yang
telah dibuat dan membuat laporan
produk/ karya untuk dipaparkan
kepada orang lain.

Penutup
Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Teknologi
Perkembangbiakan Tumbuhan" yang dapat peserta didik mainkan di
waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: Laporan hasil proyek.

Keterampilan: Produk, kreatifitas
dalam presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian

Mendesain Perencanaan Produk

Peserta didik ditugaskan untuk
melakukan praktek menanam
tumbuhan secara hidroponik.

Evaluasi Pengalaman Belajar

Setiap peserta didik memaparkan
laporan, peserta didik yang lain
memberikan tanggapan, dan
bersama guru menyimpulkan hasil
proyek.



peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi
yang relevan, membaca literatur, mengamati gambar, menonton video
pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Perkembangbiakan pada Hewan

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.2.14 Menjelaskan macam-macam
perkembangbiakan aseksual pada
hewan
3.2.15 Memprediksi regenerasi Planaria
3.2.16 Menggolongkan hewan
berdasarkan cara perkembangbiakan
seksual
3.2.17 Menjelaskan perkembangan
beberapa hewan
3.2.18 Membedakan metamorfosis
sempurna dan metamorfosis tidak
sempurna
3.2.19 Menjelaskan teknologi
perkembangbiakan pada hewan

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Guru dapat mengingatkan peserta
didik bahwa seperti halnya
tumbuhan, hewan juga dapat
berkembang biak secara seksual
dan
aseksual. Ditekankan bahwa
perkembangbiakan aseksual
menggunakan
potongan bagian tubuh untuk
menghasilkan keturunan atau
individu
baru.

Kegiatan Inti

Stimulation

Problem statement

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagaimana proses
perkembangbiakan aseksual
pada hewan?

Data Collection

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Penutup

Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Perkembangbiakan
pada Hewan" yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian



peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi
yang relevan, membaca literatur, mengamati gambar, menonton video
pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Molekul yang Mendasari
Pewarisan Sifat

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.3.1 Menjelaskan molekul yang
mendasari pewarisan sifat pada
makhluk
hidup
3.3.2 Mengidentifikasi struktur molekul
DNA

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Peserta didik dibimbing untuk
mengidentifikasi persamaan dan
perbedaan sifat-sifat antar
peserta didik di kelas, atau dengan
mengajak peserta didik untuk
mengidentifikasi persamaan dan
perbedaan sifat-sifat setiap
peserta didik di kelas dengan
anggota keluarganya melalui foto
yang dibawa peserta didik.

Kegiatan Inti

Stimulation

Problem statement

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Faktor apakah yang
menyebabkan perbedaan postur
tubuh, bentuk tubuh, bentuk
wajah, bentuk hidung, dan
warna kuit seseorang?

Data Collection

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Penutup

Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Molekul yang Mendasari
Pewarisan Sifat" yang dapat peserta didik mainkan di waktu
senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian



peserta didik diberi kesempatan
untuk mengumpulkan berbagai
informasi yang relevan, membaca
literatur, mengamati gambar,
menonton video pembelajaran
sesuai dengan petunjuk yang ada
pada LKPD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Peranan Materi Genetik dalam
Penentuan Sifat

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.3.3 Mendeskripsikan struktur materi
genetik yang bertanggung jawab
dalam pewarisan sifat (DNA, RNA, dan
kromosom)
3.3.4 Menganalisis hubungan antara
kromosom, DNA, gen, RNA, dan
karakteristik makhluk hidup
3.3.5 Menjelaskan peranan materi
genetik dalam penentuan sifat

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Guru mengingatkan peserta didik
pada materi sebelumnya, yaitu
tentang materi genetik dan
struktur
DNA dan RNA.

Kegiatan Inti

Stimulation

Problem statement

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Mengapa seorang anak bisa
lebih mirip dengan ibunya atau
dengan ayahnya?

Data Collection

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Penutup

Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Peranan Materi Genetik
dalam Penentuan Sifat" yang dapat peserta didik mainkan di waktu
senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian



peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi
yang relevan, membaca literatur, mengamati gambar, menonton video
pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Hukum Pewarisan Sifat

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.3.6 Menentukan hasil persilangan
monohibrida dan dihibrida melalui
diagram sesuai hukum pewarisan sifat
3.3.7 Menerapkan hukum Mendel pada
pewarisan sifat makhluk hidup

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Peserta didik diminta mempelajari
terlebih dahulu sejarah penelitian
pewarisan sifat yang dilakukan
oleh Mendel. Selanjutnya, peserta
didik diminta untuk menjelaskan
proses penelitian dan alasan
Mendel memilih kacang kapri
sebagai bahan penelitiannya.

Kegiatan Inti

Stimulation

Problem statement

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagaimana cara menentukan
keturunan dari persilangan
monohibrid?
Bagaimana cara menentukan
keturunan dari persilangan
dihibrid

Data Collection

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Penutup

Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Hukum Pewarisan Sifat"
yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian



peserta didik diberi kesempatan
untuk mengumpulkan berbagai
informasi yang relevan, membaca
literatur, mengamati gambar,
menonton video pembelajaran
sesuai dengan petunjuk yang ada
pada LKPD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Pewarisan Sifat pada Makhluk
Hidup & Kelainan Sifat yang

diturunkan

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.3.8 Mengidentifikasi pewarisan sifat
yang ada pada manusia
3.3.9 Mengidentifikasi karakteristik
anggota keluarga untuk menemukan
hukum pewarisan sifat
3.3.10 Membandingkan kromosom tubuh
orang laki-laki, orang
perempuan, dan sel kelamin
3.3.11 Membuat bagan persilangan
sesuai dengan data yang telah
disajikan
3.3.12 Menganalisis mekanisme
pewarisan kelainan sifat pada manusia

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Guru  mengingatkan peserta didik
tentang kegiatan identifikasi
sifat anggota keluarga bahwa
sifat dari orang tua akan
diturunkan pada anaknya dan
seterusnya, tetapi terdapat sifat
yang nampaknya berbeda
antara orang tua dan anaknya.
Oleh karena itu, dipelajari lebih
lanjut tentang mekanisme
pewarisan sifat pada manusia,
terutama pada pewarisan warna
kulit, tipe perlekatan cuping
telinga, pewarisan bentuk
rambut, pewarisan bentuk
pertumbuhan rambut pada dahi,
pewarisan kelainan buta warna,
hemofilia, dan kanker.

Kegiatan Inti

Stimulation

Problem statement
Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Mengapa seoarang anak bisa
lebih dominan mirip dengan
ibunya atau ayahnya?
Kelainan apa saja yang dapat
diwarisi dari orang tua ke anak?

Data Collection

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Penutup
Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Pewarisan Sifat pada
Makhluk Hidup & Kelainan Sifat yang diturunkan" yang dapat peserta
didik mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Penerapan pewarisan sifat
dalam pemuliaan makhluk hidup

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.3.13 Menjelaskan mekanisme
pewarisan sifat dalam pemuliaan
tumbuhan dan hewan

Melalui model project based learning,
peserta didik dapat:

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

Guru memulai pembelajaran
dengan bertanya kepada peserta
didik ”Siapa yang rumahnya dekat
dengan sawah yang ditanami padi
atau jagung?” atau ”Berapa lama
jangka waktu budi daya padi atau
jagung?”.

Kegiatan Inti

Pertanyaan Mendasar Menyusun Jadwal Pembuatan

Memonitor Keaktifan dan
Perkembangan proyek

Menguji Hasil

Peserta didik menyusun jadwal
penyelesaian proyek dengan
memperhatikan batas waktu
yang telah ditentukan bersama.

Guru memantau keaktifan peserta
didik selama melaksanakan proyek,
memantau realisasi perkembangan
dan membimbing jika mengalami
kesulitan.

Peserta didik berdiskusi
membahas kelayakan proyek yang
telah dibuat dan membuat laporan
produk/ karya untuk dipaparkan
kepada orang lain.

Penutup
Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Penerapan pewarisan
sifat dalam pemuliaan makhluk hidup" yang dapat peserta didik mainkan
di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: Laporan hasil proyek.

Keterampilan: Produk, kreatifitas
dalam presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian

Mendesain Perencanaan Produk

Peserta didik ditugaskan untuk
membuat poster tentang tanaman
dan hewan hasil pemuliaan.

Evaluasi Pengalaman Belajar

Setiap peserta didik memaparkan
laporan, peserta didik yang lain
memberikan tanggapan, dan
bersama guru menyimpulkan hasil
proyek.

Guru menjelaskan bahwa dahulu
padi hanya dapat dipanen satu
tahun sekali atau setahun dua kali,
tetapi saat ini jangka waktu
budi daya padi dapat lebih singkat.
Guru dapat bertanya kepada
peserta didik, ”Mengapa saat ini
padi dapat dipanen dalam waktu
yang lebih singkat? Peserta didik
diminta untuk mencari keunikan
ayam potong yang dapat dipanen
dalam umur 5-7 minggu. Kemudian,
guru dapat bertanya ”Bagaimana
ayam potong dapat dipanen dalam
waktu sangat cepat?” atau ”Dari
mana ayam potong berasal?



peserta didik diberi kesempatan
untuk mengumpulkan berbagai
informasi yang relevan, membaca
literatur, mengamati gambar,
menonton video pembelajaran
sesuai dengan petunjuk yang ada
pada LKPD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Muatan Listrik & Hukum
Coulomb

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.4.1 Memberi contoh gejala kelistrikan
yang terjadi dalam kehidupan
sehari-hari
3.4.2 Menganalisis peristiwa yang
terjadi pada penggaris plastik yang
digosokkan pada rambut yang kering
3.4.3 Mengidentifikasi jenis-jenis
muatan listrik
3.4.4 Menjelaskan interaksi dua muatan
listrik
3.4.6 Menjelaskan faktor-faktor yang
memengaruhi besar gaya Coulomb
dua muatan listrik
3.4.7 Menghitung besarnya gaya
Coulomb dua muatan listrik
3.4.8 Menganalisis interaksi dua benda
bermuatan karena pengaruh jarak

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Guru mengingatkan kembali materi
tentang unsur-unsur dan penyusun
bahan. Oleh karena muatan listrik
sangat erat kaitannya dengan
elektron yang terkandung dalam
suatu bahan. Sebelum fokus pada
materi yang akan dipelajari, guru
mengajak peserta didik untuk
mengagumi kompleksitas ciptaan
Tuhan, khususnya tentang partikel
subatomik tak kasat mata yang
berperan besar dalam kehidupan
manusia. Tanpa adanya elektron
dan keteraturan interaksi antar
muatan-muatan, maka tidak akan
ada gejala kelistrikan yang dapat
dimanfaatkan untuk menunjang
kebutuhankebutuhan manusia.

Kegiatan Inti

Stimulation

Problem statement
Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Mengapa dua buah benda yang
didekatkan dapat saling tarik
menarik ataupun tolak menolak
atau tidak bereaksi sama
sekali?

Data Collection

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Penutup
Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Muatan Listrik & Hukum
Coulomb" yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.
Salam.Pengetahuan: observasi selama

diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: observasi selama
praktikum, kreatifitas dalam presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian



peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai
informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati gambar,
menonton video pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang ada pada
LKPD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Medan Listrik

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.4.10 Menghitung besar medan listrik

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Guru mengingatkan peserta didik
pada Aktivitas mengamati
interaksi dua benda bermuatan
karena pengaruh jaraknya dan
bertanya penyebab tolakan yang
terjadi pada balon yang didekat
kan, atau bertanya tentang gaya
tarik bumi untuk mengaitkan
konsep medan magnet bumi
dengan medan listrik. Selanjutnya,
guru membimbing peserta didik
untuk mengenal konsep medan
listrik. 

Kegiatan Inti

Stimulation

Problem statement
Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagaimana cara menghitung
besarnya medan listrik?

Data Collection

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Penutup
Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Medan Listrik" yang
dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian



peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai
informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati gambar,
menonton video pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang ada pada
LKPD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Beda Potensial & Energi Listrik

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.4.9 Menganalisis beda potensial dua
benda bermuatan
3.4.11 Membedakan jenis rangkaian
listrik terbuka dan rangkaian listrik
tertutup

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Guru mengawali materi ini dengan
mengaitkan fakta tentang petir,
misalnya ”Kalian tentu pernah
melihat petir, tahukah kalian apa
itu sebenarnya petir?” Perbedaan
jumlah muatan pada dua benda
mengakibatkan timbulnya beda
potensial. Beda potensial inilah
yang memicu timbulnya lompatan
elektron-elektron.

Kegiatan Inti

Stimulation

Problem statement
Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Apa yang akibatya jika terjadi
beda potensial antar dua benda
yang bermuatan?

Data Collection

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Penutup
Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Beda Potensial & Energi
Listrik" yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian



peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai
informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati gambar,
menonton video pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang ada pada
LKPD

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Kelistrikan pada Sel Saraf

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.4.12 Mengidentifikasi bagian sel saraf
3.4.13 Menjelaskan fungsi akson atau
neurit
3.4.14 Menyebutkan zat kimia yang
berfungsi menghantarkan
rangsangan listrik

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Peserta didik diajak untuk
mencoba memukulkan sikunya ke
meja dan merasakan sensasi yang
menjalar ke telapak tangan.

Kegiatan Inti

Stimulation

Problem statement
Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagaimana peran
sistem saraf dalam
menanggapi
rangsangan?

Data Collection

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Penutup
Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Kelistrikan pada Sel
Saraf" yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian

Guru bertanya kepada peserta
didik tentang apa yang mereka
rasakan setelah melakukan
kegiatan tadi. Mengapa?



peserta didik diberi kesempatan
untuk mengumpulkan berbagai
informasi yang relevan, membaca
literatur, mengamati gambar,
menonton video pembelajaran
sesuai dengan petunjuk yang ada
pada LKPD

Problem statement

Data Collection

Penutup

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Hewan-hewan penghasil listrik
dan penggunaan teknologi

listrik di lingkungan sekitar

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.4.17 Mengidentifikasi hewan-hewan
yang menghasilkan listrik
3.4.18 Menyebutkan sistem khusus pada
hewan yang dapat menghasilkan
listrik
3.4.19 Menyebutkan penggunaan
teknologi listrik di lingkungan sekitar
3.4.20 Menjelaskan cara kerja mesin
fotokopi

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Guru mengaitkan materi
sebelumnya yaitu tentang
kelistrikan pada manusia dengan
materi yang akan dipelajari. Guru
memberikan pertanyaan misalnya:
1) Pada pembelajaran sebelumnya
kita sudah mempelajari bahwa
manusia dapat menghasilkan
listrik, apakah ada makhluk hidup
lain yang juga dapat menghasilkan
listrik?
2) Coba sebutkan hewan apa saja
yang dapat menghasilkan listrik?

Kegiatan Inti

Stimulation

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagaimanakah sistem dalam
tubuh hewan dapat
menghasilkan listrik?
Apa saja contoh penggunaan
teknologi yang menggunakan
listrik?

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Hewan-hewan penghasil
listrik dan penggunaan teknologi listrik di lingkungan sekitar" yang
dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: kreatifitas dalam
presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian



Peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai
informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati gambar,
menonton video pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang ada pada
LKPD

Problem statement

Data Collection

Penutup

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Konsep Listrik Dinamis
Arus Listrik

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.5.1 Menyelidiki keberadaan arus
listrik pada suatu rangkaian
3.5.2 Menganalisis fungsi lempeng seng
dan paku besi pada percobaan
baterai buah
3.5.3 Membedakan rangkaian listrik
terbuka dan tertutup

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Peserta didik diminta untuk
mengamati berbagai peralatan
listrik yang ada di kelas
dan di lingkungan sekolah. Peserta
didik menganalisis pertanyaan dari
guru, “Dari manakah aliran arus
listrik tersebut? Apakah makhluk
hidup dapat menghasilkan arus
listrik?”.

Kegiatan Inti

Stimulation

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagaimana cara menghasilkan
arus listrik?
Bagaimana cara menyelidiki
keberadaan arus listrik?

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Arus Listrik" yang
dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: observasi selama
praktikum, kreatifitas dalam presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian



Peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai
informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati gambar,
menonton video pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang ada pada
LKPD

Problem statement

Data Collection

Penutup

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Konsep Listrik Dinamis
Hantaran Listrik

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.5.4 Mengidentifikasi macam-macam
bahan yang dapat menghantarkan
arus listrik (konduktor, isolator,
semikonduktor)
3.5.5 Menyelidiki jenis zat cair yang
dapat menghantarkan arus listrik.

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Peserta didik diminta untuk
mengamati lampu yang dapat
menyala jika dihubungkan dengan
sumber listrik. Guru memberikan
pertanyaan, misalnya;
1) Alat apa yang digunakan untuk
menghubungkan lampu dengan
sumber listrik?
2) Apa yang terjadi jika alat
tersebut diganti dengan bahan
lain?

Kegiatan Inti

Stimulation

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagaimana listrik dapat
mengalir?
Apakah semua bahan dapat
mengalirkan listrik?

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Hantaran Listrik" yang
dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: observasi selama
praktikum, kreatifitas dalam presentasi

Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian



Peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai
informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati gambar,
menonton video pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang ada pada
LKPD

Problem statement

Data Collection

Penutup

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Konsep Listrik Dinamis
Rangkaian Listrik Listrik

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.5.10 Membedakan karakteristik
rangkaian listrik seri dan paralel
3.5.11 Menganalisis hubungan antara
kuat arus, hambatan, dan tegangan
listrik pada suatu rangkaian listrik
3.5.12 Menganalisis faktor yang
memengaruhi besar arus listrik yang
mengalir pada kawat penghantar
3.5.13 Menghitung besar arus listrik
dalam suatu kawat penghantar dalam
rangkaian listrik seri, paralel, dan
campuran

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Peserta didik diminta untuk
mengamati lampu yang di rumah
mereka dengan lampu hiasan yang
di pohon di pinggir jalan? Kemudian
meminta peserta didik untuk
menyebutkan perbedaannya.

Kegiatan Inti

Stimulation

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Apa perbedaan rangkaian seri
dan paralel?
Bagaimana hubungan kuat arus,
hambatan, dan tegangan pada
rangkaian seri dan paralel?
Bagaimana cara menghitung
besar arus pada rangkaian seri
dan paralel.

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Rangkaian Listrik" yang
dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: observasi selama
praktikum, kreatifitas dalam presentasi

Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Konsep Listrik Dinamis
Sumber Arus Listrik, Energi Listrik, &

Transmisi Energi Listrik
 

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.5.18 Menyebutkan macam-macam
sumber energi listrik
3.5.19 Menyebutkan perubahan energi
listrik pada baterai
3.5.20 Menyebutkan contoh sumber-
sumber energi listrik alternatif
3.5.21 Menjelaskan prinsip kerja
sumber-sumber energi listrik
alternatif
3.5.22 Membandingkan jumlah energi
listrik dengan jumlah energi alternatif
yang dihasilkan
3.5.23 Menyebutkan keuntungan
penggunaan energi alternatif (energi
matahari, angin, air, dan lain
sebagainya)
3.5.24 Menyebutkan zat kimia yang
terkandung dalam tanaman sebagai
sumber bioenergi

Melalui model project based learning,
peserta didik dapat:

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

Guru membimbing peserta didik
mengamati penggunaan baterai
pada senter dan penggunaan
listrik dari PLN untuk menyalakan
lampu di rumah. Guru mengajukan
pertanyaan, misalnya:
1) Apakah mungkin jika senter
tidak lagi dihubungkan ke baterai,
tetapi dihubungkan pada stop
kontak listrik di rumah?
2) Apakah lampu senter masih
menyala dalam keadaan
dihubungkan pada stop kontak
listrik di rumah?
3) Apa keuntungan penggunaan
baterai pada senter?
4) Apa beda baterai kering ABC
atau Alkaline dengan baterai isi
ulangLi-ion atau Ni-Cd?

Kegiatan Inti

Pertanyaan Mendasar Menyusun Jadwal Pembuatan

Memonitor Keaktifan dan
Perkembangan proyek

Menguji Hasil

Peserta didik menyusun jadwal
penyelesaian proyek dengan
memperhatikan batas waktu
yang telah ditentukan bersama.

Guru memantau keaktifan peserta
didik selama melaksanakan proyek,
memantau realisasi perkembangan
dan membimbing jika mengalami
kesulitan.

Peserta didik berdiskusi
membahas kelayakan proyek yang
telah dibuat dan membuat laporan
produk/ karya untuk dipaparkan
kepada orang lain.

Penutup
Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Sumber Arus Listrik,
Energi Listrik, & Transmisi Energi Listrik" yang dapat peserta didik
mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
Salam.Pengetahuan: Laporan hasil proyek.

Keterampilan: Produk, kreatifitas
dalam presentasi
Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian

Mendesain Perencanaan Produk
Peserta didik ditugaskan untuk
membuat karya tulis atau
presentasi menggunakan power
point, gambar, atau media lainnya
tentang sumber listrik dan
transmisi lisrik

Evaluasi Pengalaman Belajar

Setiap peserta didik memaparkan
laporan, peserta didik yang lain
memberikan tanggapan, dan
bersama guru menyimpulkan hasil
proyek.



Peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai
informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati gambar,
menonton video pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang ada pada
LKPD

Problem statement

Data Collection

Penutup

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMPN. 5 Pallangga

 IX/Ganjil

IPA

Penggunaan Energi Listrik, Upaya
Penghematan, & Pencegahan

Bahaya Penggunaannya.

 2 x 40 menit

Sekolah

Kelas/semester

Mapel

Materi

Alokasi Waktu

Tujuan Pembelajaran

3.5.18 Menyebutkan macam-macam
sumber energi listrik
3.5.19 Menyebutkan perubahan energi
listrik pada baterai
3.5.20 Menyebutkan contoh sumber-
sumber energi listrik alternatif
3.5.21 Menjelaskan prinsip kerja sumber-
sumber energi listrik alternatif
3.5.22 Membandingkan jumlah energi
listrik dengan jumlah energi alternatif
yang dihasilkan
3.5.23 Menyebutkan keuntungan
penggunaan energi alternatif (energi
matahari, angin, air, dan lain sebagainya)
3.5.24 Menyebutkan zat kimia yang
terkandung dalam tanaman sebagai
sumber bioenergi

Melalui model discovery learning,
peserta didik dapat:

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

Guru meminta peserta didik untuk
membandingkan biaya yang harus
dibayar tiap bulan di rumah
mereka masing-masing?

Kegiatan Inti

Stimulation

Pertanyaan yang diharapkan
muncul:

Bagaimana cara menghitung
besarnya biaya penggunaan
daya listrik?
Bagaimana upaya yang
dilakukan untuk menghemat
energi listrik

Data Processing

Verification

Generalization

Guru melakukan bimbingan pada
saat peserta didik melakukan
pengolahan data.

Peserta didik melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya
jawaban yang ditetapkan tadi
dengan temuan alternatif,
dihubungkan dengan hasil
pengolahan data.

Guru membimbing peserta didik
membuat kesimpulan berdasarkan
hasil verifikasi.

Melakukan refleksi terkait proses pembelajaran hari ini.
Memberikan link game pembelajaran tentang "Penggunaan Energi
Listrik, Upaya Penghematan, & Pencegahan Bahaya Penggunaannya."
yang dapat peserta didik mainkan di waktu senggang.
Menyampaikan judul materi dan kegiatan pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.
Salam.

Pengetahuan: observasi selama
diskusi, tanya jawab, dan presentasi,
dan LKPD.
Keterampilan: observasi selama
praktikum, kreatifitas dalam presentasi

Sikap: Observasi selama proses
pembelajaran (disiplin, kerja sama,
toleransi)

Mengetahui,
Kepala SMPN 5 Pallangga

Pallangga, Juli 2022

Guru Mapel

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

Penilaian

Guru menjelaskan salah satu
contoh akibat dari korsleting
listrik


