
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Jenjang Sekolah :  SMP 3 Pajangan 

Mata Pelajaran :  IPA Terpadu 

Kelas / Semester :  VIII / I 

Alokasi waktu  :  2 X 40’ (1 x Pertemuan) 

 

Standar Kompetensi 1 

Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. 

 

Kompetensi Dasar 1.3 

Mendiskripsikan sistem gerak pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. 

 

A. Indikator Pembelajaran 

1.3.8 Menjelaskan macam-macam sendi. 

1.3.9 Menyebutkan contoh masing-masing sendi 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menjelaskan macam-macam sendi dengan benar 

2. Siswa dapat menyebutkan contoh masing-masing sendi dengan benar 

 

Karakter siswa yang diharapkan : Tanggung jawab (responsibility) 

 

C. Materi Pembelajaran 

Sendi merupakan penghubung antar tulang dalam tubuh. Ujung-ujung 

tulang terdapat tulang rawan yang merupakan bantalan, sehingga tulang tidak 

dapat langsung bertemu dengan tulang yang lain. Tulang-tulang pada 

persendian diikat oleh suatu bahan yang kuat dan lentur yang disebut 

ligamen. Ligamen merupakan jaringan ikat yang kuat. Berdasarkan sifat 

gerakannya, sendi dibedakan menjadi: 

1. Sendi mati (sinartrosis), yaitu hubungan antar tulang yang tidak dapat 

digerakkan. 

2. Sendi gerak (diartrosis), yaitu hubungan antar tulang yang 

memungkinkan adanya gerakan secara bebas. 

3. Sendi kaku (amfiartrosis), yaitu hubungan antar tulang yang 

memungkinkan adanya gerakan secara terbatas. 



Berdasarkan bentuknya, sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan 

dibagi menjadi lima bentuk, yaitu: 

1. Sendi peluru, memungkinkan gerakan bebas ke segala arah. Contoh: sendi 

antara lengan atas dan bahu.  

2. Sendi engsel, memungkinkan gerakan satu bidang seperti engsel pintu 

atau jendela. Contoh: sendi pada siku dan lutut. 

3. Sendi pelana, memungkinkan gerakan memutar dan melengkung. Contoh: 

sendi pada ibu jari. 

4. Sendi putar, memungkinkan gerakan memutar. Contoh: sendi pada tulang 

leher. 

5. Sendi geser, memungkinkan pergeseran antar tulang. Conoth: sendi pada 

tulang belakang. 

 

D. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Scientific 

2. Metode   : Diskusi, informasi dan observasi 

3. Model Pembelajaran : Pembelajaran langsung dan Cooperative 

Learning 

 

E. Langkah – Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam. 

2. Guru mengecek kehadiran siswa dan 

memeriksa kesiapan siswa untuk mengikuti 

pelajaran. 

3. Guru memberikan: 

- Pertanyaan apersepsi dan motivasi: 

Mengulang dan menghubungkan materi 

pertemuan sebelumnya dengan materi 

yang akan dipelajari. Siswa diminta 

untuk mengerakkan leher kemudian 

menggerakkan siku, apakah gerakan 

yang ditimbulkan sama? 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran 

Siswa dapat menjelaskan macam-macam 

sendi dan menyebutkan contoh masing-

10 menit 



masing sendi sendi dengan benar 

Kegiatan Inti Eksplorasi 

1. Guru menanyakan penyusun rangka yang 

sudah siswa ketahui, dan siswa dengan 

kritis menjawab pertanyaan guru. 

2. Guru memberikan pertanyaan agar siswa 

dapat berfikir bahwa tulang yang 

bermacam-macam dan banyak dapat 

tersususn secara terstruktur dan kuat. 

3. Guru melibatkan peserta didik dalam 

mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik/tema materi persendian  

4. Guru menggunakan pendekatan kontekstual 

agar siswa paham dan mudah dalam 

mengaitkan materi dikehidupan sehari-hari 

Elaborasi 

1. Siswa dibagi dalam kelompok kecil, 

masing-masing terdiri atas 5 siswa. 

2. Siswa melakukan beberapa gerakan dan 

berdiskusi untuk mengidentifikasi jenis 

sendi yang bekerja saat melakukan gerakan. 

3. Siswa menuliskan hasil diskusinya pada 

LKPD yang disediakan. 

4. Perwakilan kelompok Presentasi didepan 

kelas. 

5. Guru memberikan materi tentang macam-

macam sendi dan menayangkan video 

pembelajaran sendi 

Konfirmasi 

1. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diktahui siswa  

2. Guru bersama siswa bertanya jawab 

meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan 

3. Guru menanyakan perasaan siswa terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung 

60  menit 



Penutup 1. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

menyimpulkan konsep yang telah 

dipelajari. 

2. Guru memberikan postest untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa 

terhadap materi. 

3. Guru memberikan tugas rumah untuk 

mencari perbedaan otot polos, lurik dan 

jantung 

4. Guru menutup pembelajaran dengan 

memberikan motivasi yang positif dan 

berdoa. 

10 menit 

 

F. Media Pembelajaran 

Komputer, LCD, PPT Sendi, LKPD, video pembelajaran tipe sendi gerak. 

 

G. Sumber Pembelajaran 

Mikrajuddin, Saktiyono, Lutfi. 2007. IPA Terpadu SMP dan MTs untuk Kelas 

VIII Semester 1. Jakarta: Erlangga.  

Suyitno Aloysius, Sukirman, Nurul Kamilati. IPA 2A SMP Kelas VIII. 

Jakarta: Yudistira. 

Saeful Karim, dkk. 2008. Belajar IPA Membuka Cakrawala Alam Sekitar 

untuk kelas VIII SMP. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

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

Erlangga. 

 

H. Penilaian 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

Jawaban 

Menjelaskan 

macam-

macam sendi. 

 

Tes tulis 

 

 

Tes isian 

 

 

Gambar disamping 

menunjukkan 

sendi… 

Sendi 

Pelana 



 

 

Menjelaskan 

macam-

macam sendi. 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

Tes isian 

 

 

 

Hubungan antar 

tulang yang 

memungkinkan 

terjadinya gerak ke 

segala arah yaitu ... 

Sendi Putar 

Menyebutkan 

contoh 

macam-

macam sendi 

 

Tes tulis 

 

 

Tes Isian 

 

 

 

Hubungan antar tulang 

pada siku yaitu…  

Sendi Engsel 

 

I. Rubrik Penilaian 

Nilai 0 bila siswa tidak menjawab dan menjawab tetapi tidak 

berhubungan dengan pertanyaan. Nilai 1 bila siswa menjawab sesuai 

dengan pertanyaan 
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Lembar Kerja Peserta Didik 1.3.2 

“Sendi” 

Saat kita olahraga senam, kita menggerakkan hampir seluruh bagian tubuh, 

mulai dari kepala sampai kaki. Masing-masing anggota tubuh itu dapat kita 

gerakkan dengan bebas, sesuai pola gerakan senam yang ditunjukkan 

instruktur. Namun, tidak semua bagian tubuh dapat digerakkan dengan 

pola yang sama. Mengapa siku kita hanya dapat digerakkan ke satu arah 

saja? Begitu juga dengan tangan dan kaki kita. Mengapa arah dan gerakan 

yang bisa dilakukannya berbeda-beda? 

 

A. Tujuan 

  Siswa dapat menjelaskan macam-macam sendi dengan tepat 

B. Alat dan Bahan 

 Buku tulis dan alat tulis 

 Naracoba 

C. Langkah Kerja 

1. Mintalah salah satu anggota kelompokmu untuk melakukan 

beberapa aktifitas. 

2. Bersama dengan teman satu kelompokmu, identifikasilah sendi-

sendi yang berperan dalam setiap aktifitas tersebut! Dalam 

menyelesaikan tugas ini berbagilah tugas dengan teman satu 

kelompokmu. Selain itu, perhatikan setiap gerakan yang dilakukan 

oleh temanmu dengan cermat agar kamu dapat mengidentifikasi 

sendi-sendi yang bekerja pada setiap aktivitas dengan tepat. 

3. Catat hasil identifikasi dan hasil diskusimu pada LKPD! 

D. Tabel Pengamatan Persendian 

 

No 

 

Aktifitas Kegiatan 

Jenis Sendi 

yang 

Berperan 

Keterangan 

(Pertemuan Tulang) 

1 Menggelengkan serta 

menganggukkan kepala 

  

2 Menggerakkan 

pergelangan tangan 

  

3 Berlari   

 



4 Meluruskan tangan dan 

kemudian 

membengkokkan siku 

  

5 Menggerakanan ibu jari   

 

6 Menggerakkan bahu   

 

7 Menggerakkan punggung   

 

8 Meregangkan dan 

menutup jari tangan 

  

9 Menggerakkan 

pergelangan kaki 

  

10 Menengadah dan 

menelungkupkan tangan 

  

 

E. Pertanyaan Diskusi 

1. Ada berapa macam sendi yang dapat kalian gerakkan? 

                  Jawaban:  

 

 

2. Apakah semua sendi mempunyai arah gerakan yang sama? Mengapa? 

Jawaban:  

 

 

F. Kesimpulan 

 


