
RPP Berdiferensiasi & Pembelajaran Sosial & Emosional

 Sekolah: SMP Negeri 5 Pallangga
Kelas/Semester: VIII/Ganjil
Mata Pelajaran: IPA
Alokasi Waktu: 2 x 40 menit

KD: 3.1. Menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada
manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak   
4.1. Menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem
gerak, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mengkuti serangkaian kegiatan pembelajaran, murid
diharapkan:

mampu menjelaskan struktur dan fungsi rangka manusia
dengan benar.
mampu mengidentifikasi nama dan jenis tulang penyusun
system rangka manusia dengan benar.

1.

2.

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan (15 menit)

Berdoa bersama
Menanyakan perasaan murid, memberikan penguatan untuk emosi positif.
Mengingatkan kesepakatan kelas dan menyiapkan peserta didik untuk belajar.
Mengecek kehadiran peserta didik.

(Kesadaran diri & pengelolaan diri)



Kegiatan Inti

Mengarahkan murid untuk mengikuti proses pembelajaran secara utuh. 

(Kesadaran diri & pengelolaan diri)

Kegiatan 1

Meminta murid untuk menuliskan apa yang mereka ketahui tentang:

Mengapa tubuh manusia memerlukan rangka/tulang?
Apa saja jenis/nama tulang yang kamu ketahui?

1.
2. (Kesadaran diri)

 minta beberapa murid untuk membagikan (share) apa yang telah mereka tulis.

(Hasil pekerjaan murid digunakan untuk memetakan kesiapan belajar peserta didik)

memberikan apresiasi bagi usaha yang telah mereka lakukan untuk menuliskan apa
yang mereka ketahui bukan pada yang menjawab benar saja. (Kesadaran sosial)

Kegiatan 2

Meminta murid untuk menuliskan pertanyaan tentang apa saja yang ingin mereka
ketahui dari materi "Sistem Rangka Manusia". (Kesadaran diri)

Kegiatan 3

Memberi kesempatan kepada murid untuk menggali informasi tentang materi
yang sedang dipelajari dari berbagi sumber (konten/bahan ajar) yang disediakan
(torso, poster, buku, video) sesuai dengan gaya belajar mereka dan petunjuka
pada LKPD. (Kesadaran diri & pengelolaan diri) (Diferensiasi konten & proses)

Kegiatan 4

Meminta murid untuk duduk berkelompok. Anggota kelompok heterogen
berdasarkan strategi belajar yang dipilih sebelumnya.

Murid melakukan diskusi kelompok. Mendiskusikan informasi yang mereka
peroleh dari kegiatan sebelumnya.

(Kesadaran sosial & keterampilan relasi)



Meminta masing-masing perwakilan kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi
mereka. (Kesadaran sosia)

Kegiatan 5

Memberi kesempatan kepada murid menentukan sendiri bentuk/cara mereka
untuk menyampaikan/melaporkan pemahaman mereka tentang materi "Sistem
Rangka  Manusia". Misalnya dengan membuat lagu, slide presentasi, poster,
konten media sosial, dll. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab

Penutup (10 menit)

Meminta murid untuk melakukan refleksi. Berikut pertanyaan refleksi yang
digunakan.

Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti PBM hari ini?
Apa bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa?
Menurut kamu, apakah penting untuk mempelajari "Sistem Rangkan Manusia"
Apa yang dapat kamu lakukan agar pembelajaran berikutnya jadi lebih baik?

1.
2.
3.
4.

(Kesadaran diri)

(Kesadaran diri)

Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab

Penilaian

Penilaian akan dilakukan secara on-going dengan menggunakan strategi observasi
dan selected response assessment. Alat penilaian untuk observasi adalah
checklist dan Alat penilaian untuk selected response assessment adalah tes
tertulis dalam lembar kerja. 
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