
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Jenjang Sekolah :  SMP 3 Pajangan 

Mata Pelajaran :  IPA Terpadu 

Kelas / Semester :  VIII / I 

Alokasi waktu :  3 X 40’ ( 1 Pertemuan ) 

 

Standar Kompetensi 1. 

Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. 

 

Kompetensi Dasar 1.1. 

Menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1.2 Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan. 

1.3 Siswa dapat menjelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak 

sempurna 

1.4 Siswa dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkecambahan biji . 

1.5 Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan tumbuhan. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Rasa hormat dan perhatian (respect) 

Tanggung jawab (responsible) 

Disiplin (dicipline) 

 

B. Materi Pembelajaran 

 Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. 

 

C. Metode Pembelajaran 

 1.  Pendekatan :  Kontekstual 

 2.  Metode :  Diskusi, demonstrasi dan informasi 

 3.  Model Pembelajaran :  Pembelajaran langsung  dan CTL 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Motivasi 

- Guru memberikan pertanyaan,  



“Apakah kalian pernah mengamati perkecambahan dari biji kacang 

hijau?” 

“Kapan biji kacang hijau tersebut mulai berkecambah? “ 

“Faktor-faktor apakah yang berperan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan pada tanaman?” 

 

b. Pengetahuan Prasyarat 

   Siswa telah memahami pertumbuhan dan perkembangan pada 

  makhluk hidup. 

 

2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi: 

 Guru menyuruh siswa untuk melihat gambar metamorfosis pada hewan 

yang telah siswa bawa. Lalu siswa diminta membandingkan antara 

tahap metamorfosis pada hewan satu dan hewan lainnya apakah ada 

persamaan dan perbedaan tiap tahap. 

 Guru memperlihatkan gambar tahap-tahap perkecambahan biji dan 

peserta didik memperhatikan gambar-gambar tentang fenomena 

perkecambahan biji kacang hijau. 

 Guru menunjukkan fenomena yang berhubungan dengan pengaruh 

cahaya dan hormon terhadap pertumbuhan dengan cara menunjukkan 

gambar tentang pertumbuhan kecambah di tempat terang dan gelap dan 

meminta siswa untuk mencari perbedaannya. 

 Guru membawa tanaman ke kelas kemudian memetik ujung tanaman 

tersebut. Lalu guru bertanya pada siswa, “Apakah tanaman tersebut 

akan mati atau akan tumbuh cabang? Bila tumbuh cabang, dimanakah 

letaknya?” 

 Siswa mengamati dan memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh 

guru. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Siswa dibimbing guru untuk mencari persamaan dan perbedaan antara 

tahap metamorfosis pada hewan. Kemudian siswa mengklasifikasi 



mana yang termasuk metamorfosis sempurna dan mana yang termasuk 

metamorfosis tidak sempurna. 

 Guru menjelaskan tahapan-tahapan dari perkecambahan biji. 

 Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan 

dari persoalan yang diajukan oleh guru mengenai pengaruh cahaya dan 

hormon pada perkecambahan tanaman dan pengaruh faktor lain 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi: 

- Guru memberikan konfirmasi terhadap jawaban-jawaban siswa selama 

proses pembelajaran 

- Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

 

 3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup: 

 Siswa membuat kesimpulan dengan bimbingan guru. 

 Guru memberi tes tertulis untuk mengecek pemahaman siswa terhadap 

materi pembelajaran. 

 Guru memberi tugas rumah yaitu untuk membaca tentang materi 

selanjutnya yaitu tentang metagenesis tumbuhan lumut dan paku. 

 

E. Media Pembelajaran 

1. PPT Pertumbuhan dan Perkembangan 

2. Real Object berupa tanaman kacang hijau dan tanaman cabai. 

 

F. Sumber Pembelajaran 

1. Tim Abdi Guru. 2008. IPA Terpadu: SMP/ MTs Kelas VIII. Jakarta: Penerbit 

Erlangga. 

2. Buku Siswa Belajar IPA Membuka Cakrawala Alam Sekitar untuk Kelas VIII. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

 

  



G. Penilaian. 

1. Soal 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

Menyebutkan faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan dan 

perkembangan makhluk 

hidup 

Tes tulis 

 

 

 

 

Tes Uraian 

 

Tuliskan 4 faktor yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan dan 

perkembangan pada 

tumbuhan! 

(skor 4) 

      

2. Kunci Jawaban 

- Nutrisi 

- Cahaya Matahari 

- Gen 

- Hormon 

- Air dan Mineral 

- Suhu  

(Pilih 4, skor = 4) 

 

3. Pedomanan Penskoran 

  Nilai =  
Skor total x 5

2
 

 

 

Bantul, 22 Juli 2016 

Mahasiswa, 

 

 

Annisa Fitri Sholikhah 

NIM. 13312241027 

 

           Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

Martinah, M.Pd. 

NIP. 19620321 198403 2 009 

Guru Mata Pelajaran IPA 

 

 

Dwi Widiyanto, S.Pd. 

NIP. 19740612 200604 1 015 



LAMPIRAN 

 

 Materi Pembelajaran 

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan 

Makhluk Hidup 

1) Gen 

2) Hormon 

3) Makanan 

4) Air 

5) Cahaya Matahari 

6) Suhu 

 

b. Metamorfosis 

 Metamorfosis adalah serangkain perubahan bentuk selama 

pertumbuhan dari bentuk muda menjadi bentuk dewasa. Pada tahapan 

perkembangan katak, kamu tidak dapat mengatakan bahwa seekor berudu 

yang besar berarti sudah dewasa atau sebaliknya, katak yang kecil berarti 

belum dewasa. Karena, sebesar apapun berudu katak, kamu akan mengatakan 

bahwa dia masih lebih muda dibandingkan seekor katak yang ukurannya 

kecil sekalipun. Seekor beruduyang besar tidak akan dapat bereproduksi 

karena organ-organ kelaminnya belum matang, sedangkan katak yang 

berukuran kecil mungkin dapat bisa bereproduksi sebab organ kelaminnya 

sudah lebih matang. 

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada 

tumbuhan: 

1) Gen 

2) Hormon 

3) Beberapa hormon tumbuhan yang biasa ditemukan yaitu: auksin, 

giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen. 

4) Suhu / Temperatur Lingkungan  

5) Kelembaban Udara  

6) Cahaya Matahari  

(Tim Abdi Guru, 2012 : 8-10) 

d. Perkecambahan Biji 



Tahap-tahap perkecambahan biji dimulai dari : 

1) Imbibisi 

 Tahap pertama dimulai dengan penyerapan air oleh benih, 

melunaknya kulit benih  dan hidrasi oleh protoplasma. 

2) Aktivasi Enzim 

Tahap kedua dimulai dengan kegitan sel-sel dan enzim-enzim serta 

naiknya tingkat respirasi benih. 

3) Penguraian Cadangan Makanan  

Tahap ketiga merupakan tahap dimana terjadi penguraian bahan-bahan 

seperti karbohidrat, lemak dan protein menjadi bentuk-bentuk yang 

melarut dan ditranslokasikan ke titik-titik tumbuh. 

4) Asimilasi 

Tahap keempat adalah asimilasi dari bahan-bahan yang telah terurai di 

daerah meristematik untuk menghasilkan energi  dari kegiatan 

pembentukan  komponen dalam pertumbuhan sel-sel  baru. 

5) Pertumbuhan Kecambah 

Tahap kelima adalah pertumbuhan dari kecambah melalui proses 

pembelahan, pembesaran dan pembagian sel-sel pada titik-titik tumbuh, 

pertumbuhan kecambah ini tergantung pada persediaan makanan yang 

ada dalam biji. 

 

 

 

 

 

 


