
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah : SMP N 3 Pajangan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : VII / 1 

Standar Kompetensi : 1. Memahami lingkungan kehidupan manusia 

Kompetensi Dasar : 1.1. Mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan  

Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran (1x pertemuan, 2x40 menit) 

 

A. INDIKATOR PEMBELAJARAN 

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk muka bumi daratan dan dasar laut dengan 

cermat 

2. Mendeskripsikan proses alam endogen/eksogen yang menyebabkan terjadinya 

bentuk muka bumi dengan benar 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran siswa dapat : 

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk muka bumi daratan dan dasar laut dengna 

cermat 

2. Mendeskripsikan proses alam endogen/eksogen yang dapat menyebabkan 

terjadinya bentuk muka bumi dengan benar 

 Karakteri Siswa Yang Diharapkan  

 Disiplin 

 Tanggung jawab 

 Tekun 

 Berfikir kritis 

 Peduli lingkungan 

 Menghargai sesama 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Bentuk-bentuk muka bumi daratan dan dasar laut 

2. Tenaga endogen dan tenaga eksogen 

 

 



D. PENDEKATAN DAN METODE 

1. Pendekatan  : EEK 

2. Metode : Ceramah, tanya jawab, picture dan picture 

 

E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan 

a. Doa dan presensi : Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan 

mengucapkan salam, meminta ketua kelas memimpin doa dan 

mengecek kehadiran siswa 

b. Motivasi : Guru memotivasi siswa dengan menanyakan 

kabar dan memberikan semangat untuk terus belajar dan berprestasi 

c. Apersepsi : Guru menanyakan kepada siswa mengenai 

bentuk bumi dan apa sajakah yang ada di dalam bumi ini. Pernahkah 

siswa mengunjungi tempat-tempat yang dimaksud seperti gunung, 

sungai dan sebagainya 

 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru : 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu agar siswa dapat 

memahami berbagai macam bentuk muka bumi dan proses 

terbentuknya melalui tenaga endogen dan eksogen 

 Memancing tanya jawab sederhana mengenai bentuk bentuk 

muka bumi yang ada seperti gunung, sungai, dataran tinggi dan 

sebagainya 

 Menayangkan video mengenai keragaman bentuk muka bumi 

di Indonesia 

 Meminta siswa untuk memperhatikan dengan seksama video 

yang akan ditayangkan dengan tujuan siswa dapat memahami 

apa yang ditayangkan 

b. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru : 

 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat atau 

memberikan komentar terhadap video yang telah ditayangkan 

 Menjelaskan materi mengenai bentuk muka bumi dan tenaga 

pembentuk endogen dan eksogen 

 Membuka forum pertanyaan dari siswa apabila ada yang belum 

dipahami 



 Membagi siswa ke dalam 8 kelompok dan setiap kelompok 

terdiri dari 4 siswa yang tergabung dalam 2 kelompok, yang 

diberi nama kelompok A dan B 

 Kelompok A dan B mendapatkan gambar yang sama. Gambar 

yang diberikan yaitu gunung meletus, gempa bumi, erosi dan 

pelapukan. Antara kelompok A dan B masing-masing saling 

berlomba untuk dapat memecahkan termasuk ke dalam jenis 

apakah gambar tersebut dan apa alasannya serta bagaimana 

dampaknya 

 

c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru : 

 Meminta perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya 

 Membuka forum pertanyaan dan meluruskan pemahaman siswa 

mengenai tenaga endogen dan eksogen apabila ada 

kesalahpahaman dari siswa 

 

3. Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru : 

a. Bersama-sama dengan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran bahwa 

keragaman bentuk muka bumi ini ternyata disebabkan oleh tenaga 

endogen dan eksogen 

b. Memberikan evaluasi dengan menunjuk salah satu siswa dan 

memberikan pertanyaan sederhana mengenai apa saja bentuk muka 

bumi yang berada di dasar laut 

c. Memberikan apresiasi terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan 

melalui tepuk tangan bersama satu kelas 

d. Menutup pembelajaran dengan doa dan meninggalkan kelas 

 

F. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Buku paket IPS SMP : Muh. Nurdin, dkk. 2008. Mari Belajar IPS Ilmu 

Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTs kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

2. BSE IPS SMP Kelas VII 

3. Video keragaman bentuk muka bumi yang diunduh dari youtube 

4. Gambar mengenai gempa bumi, gunung meletus, erosi dan pelapukan 

 



G. PENILAIAN 

 

 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Instrumen Soal 

Mengidentifikasi 

bentuk-bentuk muka 

bumi daratan dan 

dasar laut dengan 

cermat 

Tes Tes tertulis/ 

PG 

1. Berikut ini manakah yang 

merupakan contoh bentuk muka bumi 

daratan? 

a. Sungai               c. Gunung laut 

b. Palung laut        d. Pegunungan 

e. Ambang laut 

 

2.  Apa yang menyebabkan keragaman 

bentuk muka bumi? 

a. Tenaga darat dan laut 

b. Faktor pergerakan dan pertumbuhan 

c. Tenaga endogen dan eksogen 

d. Tenaga epirogenetik dan orogenetik 

e. Faktor alam dan manusia 

 

 

Mendeskripsikan 

proses alam 

endogen/eksogen 

yang menyebabkan 

terjadinya bentuk 

muka bumi dengan 

benar 

Tes Tes tertulis/ 

Isian 

Singkat 

Apakah yang dimaksud dengan tenaga 

endogen? 

Apa sajakah yang termasuk tenaga 

eksogen? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah : SMP N 3 Pajangan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : VII / 1 

Standar Kompetensi : 1. Memahami lingkungan kehidupan manusia 

Kompetensi Dasar : 1.1. Mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses 

pembentukan dan dampaknya terhadap kehidupan  

Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran (1x pertemuan, 2x40 menit) 

 

A. INDIKATOR PEMBELAJARAN 

3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk muka bumi daratan dan dasar laut dengan 

cermat 

4. Mendeskripsikan proses alam endogen/eksogen yang menyebabkan terjadinya 

bentuk muka bumi dengan benar 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran siswa dapat : 

3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk muka bumi daratan dan dasar laut dengna 

cermat 

4. Mendeskripsikan proses alam endogen/eksogen yang dapat menyebabkan 

terjadinya bentuk muka bumi dengan benar 

 

 Karakteri Siswa Yang Diharapkan  

 Disiplin 

 Tanggung jawab 

 Tekun 

 Berfikir kritis 

 Peduli lingkungan 

 Menghargai sesama 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN 

3. Bentuk-bentuk muka bumi daratan dan dasar laut 

4. Tenaga endogen dan tenaga eksogen 



 

D. PENDEKATAN DAN METODE 

3. Pendekatan  : EEK 

4. Metode : Ceramah, tanya jawab, picture dan picture 

 

E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

4. Pendahuluan 

d. Doa dan presensi : Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan 

mengucapkan salam, meminta ketua kelas memimpin doa dan 

mengecek kehadiran siswa 

e. Motivasi : Guru memotivasi siswa dengan menanyakan 

kabar dan memberikan semangat untuk terus belajar dan berprestasi 

f. Apersepsi : Guru menanyakan kepada siswa mengenai 

bentuk bumi dan apa sajakah yang ada di dalam bumi ini. Pernahkah 

siswa mengunjungi tempat-tempat yang dimaksud seperti gunung, 

sungai dan sebagainya 

 

5. Kegiatan Inti 

d. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru : 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu agar siswa dapat 

memahami berbagai macam bentuk muka bumi dan proses 

terbentuknya melalui tenaga endogen dan eksogen 

 Memancing tanya jawab sederhana mengenai bentuk bentuk 

muka bumi yang ada seperti gunung, sungai, dataran tinggi dan 

sebagainya 

 Menayangkan video mengenai keragaman bentuk muka bumi 

di Indonesia 

 Meminta siswa untuk memperhatikan dengan seksama video 

yang akan ditayangkan dengan tujuan siswa dapat memahami 

apa yang ditayangkan 

e. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru : 

 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat atau 

memberikan komentar terhadap video yang telah ditayangkan 

 Menjelaskan materi mengenai bentuk muka bumi dan tenaga 

pembentuk endogen dan eksogen 



 Membuka forum pertanyaan dari siswa apabila ada yang belum 

dipahami 

 Membagi siswa ke dalam 8 kelompok dan setiap kelompok 

terdiri dari 4 siswa yang tergabung dalam 2 kelompok, yang 

diberi nama kelompok A dan B 

 Kelompok A dan B mendapatkan gambar yang sama. Gambar 

yang diberikan yaitu gunung meletus, gempa bumi, erosi dan 

pelapukan. Antara kelompok A dan B masing-masing saling 

berlomba untuk dapat memecahkan termasuk ke dalam jenis 

apakah gambar tersebut dan apa alasannya serta bagaimana 

dampaknya 

 

f. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru : 

 Meminta perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya 

 Membuka forum pertanyaan dan meluruskan pemahaman siswa 

mengenai tenaga endogen dan eksogen apabila ada 

kesalahpahaman dari siswa 

 

6. Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru : 

e. Bersama-sama dengan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran bahwa 

keragaman bentuk muka bumi ini ternyata disebabkan oleh tenaga 

endogen dan eksogen 

f. Memberikan evaluasi dengan menunjuk salah satu siswa dan 

memberikan pertanyaan sederhana mengenai apa saja bentuk muka 

bumi yang berada di dasar laut 

g. Memberikan apresiasi terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan 

melalui tepuk tangan bersama satu kelas 

h. Menutup pembelajaran dengan doa dan meninggalkan kelas 

 

F. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

5. Buku paket IPS SMP : Muh. Nurdin, dkk. 2008. Mari Belajar IPS Ilmu 

Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTs kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Depdiknas. 

6. BSE IPS SMP Kelas VII 

7. Video keragaman bentuk muka bumi yang diunduh dari youtube 



8. Gambar mengenai gempa bumi, gunung meletus, erosi dan pelapukan 

 

G. PENILAIAN 

 

 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Instrumen Soal 

Mengidentifikasi 

bentuk-bentuk muka 

bumi daratan dan 

dasar laut dengan 

cermat 

Tes Tes tertulis/ 

PG 

1. Berikut ini manakah yang 

merupakan contoh bentuk muka bumi 

daratan? 

a. Sungai               c. Gunung laut 

b. Palung laut        d. Pegunungan 

e. Ambang laut 

 

2.  Apa yang menyebabkan keragaman 

bentuk muka bumi? 

a. Tenaga darat dan laut 

b. Faktor pergerakan dan pertumbuhan 

c. Tenaga endogen dan eksogen 

d. Tenaga epirogenetik dan orogenetik 

e. Faktor alam dan manusia 

 

 

Mendeskripsikan 

proses alam 

endogen/eksogen 

yang menyebabkan 

terjadinya bentuk 

muka bumi dengan 

benar 

Tes Tes tertulis/ 

Isian 

Singkat 

Apakah yang dimaksud dengan tenaga 

endogen? 

Apa sajakah yang termasuk tenaga 

eksogen? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah   : SMP N 3 Pajangan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : VII/Satu 

Alokasi waktu  :1x Pertemuan ( 2 x 40 menit, 2 JP) 

 

A. Kompetensi Inti (K. I) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar (K. D) 

3.1.   Memahami konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, 

geologis, flora, dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta 

pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, 

budaya dan pendidikan. 

4.1.  Menjelaskan konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka 

bumi, geologis, flora dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta 

pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, 

sosial, budaya dan pendidikan. 

 

 



C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator pada K.D 3.1 

3.1.1  Menyebutkan letak astronomi Indonesia berdasarkan peta Indonesia yang telah 

ditampilkan 

3.1.2 Menyebutkan letak geografis Indonesia berdasarkan peta Indonesia yang telah 

ditampilkan 

Indikator pada K.D 4.1 

4.1.1 Menjelaskan implikasi letak Indonesia baik astronomis ataupun geografis 

terhadap aspek ekonomi  

4.1.2  Menjelaskan implikasi letak Indonesia secara sosial dan budaya berdasarkan 

letak astronomis dan geografis 

4.1.3  Menjelaskan letak Indonesia secara geologis 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, siswa diharapkan dapat : 

1. Siswa dapat menyebutkan letak Indonesia secara astronomis 

2. Siswa dapat menyebutkan letak Indonesia secara geografis 

3. Siswa dapat menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi 

4. Siswa dapat menjelaskan implikasi letak Indonesia secara sosial dan budaya 

5. Siswa dapat menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis 

 

E. Deskripsi Materi Pembelajaran 

Bab 1 : Manusia, Tempat dan Lingkungan  

Sub Bab B : Letak dan luas Indonesia 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

a. Letak astronomis Indonesia 

b. Letak geografis Indonesia 

c. Batas-batas wilayah Indonesia 

d. Pengaruh letak geografis Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan 

budaya 

2. Materi Pembelajaran Remedial 

a. Letak geografis Indonesia 

b. Batas-batas wilayah Indonesia baik daratan maupun perairan 

c. Pengaruh letak geografis Indonesia bidang ekonomi dan budaya 

 



3. Materi Pembelajaran Pengayaan 

a. Negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia 

b. Dampak negatif pengaruh letak geografis Indonesia di bidang budaya 

c. Cara menanggulangi dampak negatif pengaruh letak geografis 

Indonesia di bidang budaya  

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan pendahuluan 

a. Guru memberikan salam, meminta salah satu siswa untuk memimpin 

doa, mengecek kehadiran siswa dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

b. Guru memberikan pertanyaan singkat sebagai wujud dari apersepsi 

“anak-anak, pernahkan kalian melihat atau menggunakan peta? 

Kemudian apakah tujuan kita bisa menggunakan peta? 

2. Kegiatan Inti 

Guru menampilkan peta Indonesia berukuran besar di depan kelas. 

Kemudian guru memberikan pertanyaan singkat kepada siswa. 

Pertanyaan pertama yaitu informasi apa saja yang bisa didapatkan dari 

peta? Pertanyaan kedua yaitu apa saja yang ingin diketahui oleh siswa 

dari peta Indonesia tersebut? 

Siswa mendapatkan materi singkat dari penjelasan guru mengenai 

pengertian letak wilayah, pengertian letak astronomis dan letak 

geografis Indonesia. 

a. Kegiatan mengamati : Siswa mengamati dan memahami peta yang 

telah ditampilkan di depan kelas oleh guru, meliputi letak astronomis, 

letak geografis Indonesia serta batas-batas wilayah Indonesia. 

b. Kegiatan menanya : Siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan dari 

pengamatan peta yang telah dilakukan. Setiap siswa minimal membuat 

satu pertanyaan. Kemudian siswa berkelompok dengan jumlah anggota 

per kelompok sebanyak 8 siswa. 

- Kemudian siswa berdiskusi dalam satu kelompok untuk 

merumuskan pertanyaan-pertanyaan mengenai peta yang sudah 

ditampilkan.  

- Disini peran guru adalah mengkondisikan pertanyaan-pertanyaan 

siswa untuk menuju ke materi pembelajaran. 

c. Kegiatan mengumpulkan informasi :Setelah itu masing-masing 

kelompok saling menukar pertanyaan yang telah dibuat tersebut. 



Kelompok penerima pertanyaan berusaha untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang telah disusun oleh kelompok pembuat pertanyaan. 

d. Kegiatan mengasosiasi :Setelah siswa selesai menjawab semua 

pertanyaan dari soal-soal yang diterimanya, perwakilan kelompok 2-4 

orang maju ke depan kelas untuk mempresentasikan jawaban yang 

diperoleh. 

 - Dari jawaban siswa tersebut guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menanggapi apa yang telah dipresentasikan oleh 

temannya. 

 - Berdasarkan hasil presentasi siswa, guru kemudian memberikan 

penegasan tentang jawaban siswa dengan memberikan materi 

mengenai letak astronomis dan geografis Indonesia, batas-batas 

wilayah Indonesia, serta pengaruh letak geografis bagi Indonesia. 

e. Kegiatan menyimpulkan : Setelah selesai, guru meminta perwakilan 

siswa untuk memberikan kesimpulan terhadap materi yang diberikan. 

 Refleksi: Siswa diberikan soal Pilihan Ganda sebanyak 10 butir dan 

dikerjakan secara individu 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran. 

b. Guru memberikan motivasi kepada semua siswa untuk terus berprestasi 

dan belajar guna mencapai cita-cita 

c. Guru mengakhiri pembelajaran dengan meminta salah satu siswa untuk 

memimpin doa penutup kelas 

 

G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 

Metode : Inquiry, Problem Based Learning 

Model  : Cooperative Learning 

 

H. Sumber Belajar 

a. Lingkungan alam sekitar dan lingkungan sekolah 

b. Buku Siswa IPS Terpadu Kelas VII kurikulum 2013 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Ilmu Pengetahuan Sosial 

Terpadu untuk SMP/MTS kelas VII semester satu. Jakarta: Kemdikbud. 



 

I. Media Pembelajaran 

a. Laptop, LCD 

b. Slide materi pembelajaran 

c. Peta Indonesia 

 

J. Penilaian Hasil Belajar 

Teknik Penilaian : 

a. Hasil tes tulis 

b. Hasil diskusi 

Penilaian Pengetahuan 

Rubrik Penilaian Pengetahuan 

Indikator Soal Soal 

 

Jenis 

soal 

Rubrik Penilaian 

Kunci Jawaban Pedoman 

Penskoran 

     

     

     

*Penilaian pengetahuan terlampir 

Pedoman penskoran : 

Jumlah soal = 10 

Jawaban benar, tiap nomor skor = 1 

Jawaban salah, tiap nomor skor = 0 

Penilaian = Jumlah skor benar x 10 = 100 

Total nilai = 10 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SMP N 2 Tempel 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : VII/Satu 

Alokasi waktu  :1x Pertemuan ( 2 x 40 menit, 2 JP) 

 

A. Kompetensi Inti (K. I) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar (K. D) 

3.1.   Memahami konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, 

geologis, flora, dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta 

pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, 

budaya dan pendidikan. 

4.1.  Menjelaskan konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka 

bumi, geologis, flora dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta 

pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, 

sosial, budaya dan pendidikan. 

 



C.     Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator pada K.D 4.1 

4.1.1  Menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia 

4.1.2 Menjelaskan potensi sumber daya alam tambang Indonesia 

D.      Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, siswa diharapkan dapat : 

1. Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan potensi sumber daya alam berupa 

hutan di Indonesia 

2. Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan potensi sumber daya alam berupa 

bahan tambang di Indonesia 

 

E. Deskripsi Materi Pembelajaran 

Bab 1 : Manusia, Tempat dan Lingkungan  

Sub Bab C : Potensi Sumber Daya Alam dan Kemaritiman Indonesia 

Sub Subbab 1 : Potensi Sumber Daya Alam Indonesia 

 

a. Materi Pembelajaran Reguler 

1. Potensi Sumber Daya Alam Hutan di Indonesia 

2. Potensi Sumber Daya Alam Bahan Tambang di Indonesia 

b. Materi Pembelajaran Remedial 

1. Potensi Sumber Daya Alam Hutan di Indonesia 

2. Potensi Sumber Daya Alam Bahan Tambang di Indonesia 

c. Materi Pembelajaran Pengayaan 

1. Potensi Sumber Daya Alam di Indonesia  

2. Cara Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam Indonesia 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan pendahuluan 

a. Guru memberikan salam, memimpin doa, mengecek kehadiran siswa dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Guru memberikan pertanyaan singkat sebagai wujud dari apersepsi “anak-

anak, mari kita ingat-ingat pembelajaran kita sebelumnya, di Indonesia itu 

ada apa saja? Indonesia punya apa saja yang bisa kita lihat dan nikmati 

hasilnya? 

 



2. Kegiatan Inti 

a. MENGAMATI : 

Siswa diberikan materi singkat oleh guru mengenai kekayaan alam 

Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian siswa 

mengamati video yang disiapkan oleh guru mengenai potensi sumber daya 

alam di Indonesia. Pengamatan siswa meliputi potensi sumber daya alam dan 

persebarannya di Indonesia. 

b. MENANYA :  

- Siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang 

telah diberikan melalui video pembelajaran materi potensi sumber 

daya alam Indonesia. 

- Siswa merumuskan pertanyaan dengan memperhatikan lingkungan 

sekitarnya berkaitan dengan materi potensi sumber daya alam 

Indonesia. 

- Siswa diarahkan oleh guru untuk merumuskan pertanyaan sesuai 

dengan indikator dan tujuan pembelajaran 

- Kemudian siswa berkelompok 4 orang untuk merumuskan satu 

pertanyaan yang sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran 

c. MENGUMPULKAN INFORMASI : 

Siswa dalam satu kelompok bertukar kertas pertanyaan dengan 

kelompok lain, kelompok yang sudah mendapat pertanyaan berusaha 

untuk mencari informasi dan menjawab soal tersebut melalui berbagai 

sumber yang dimiliki. 

d. MENGASOSIASI : 

Siswa dalam satu kelompok bekerja sama untuk mengolah informasi 

yang didapatkannya melalui berbagai sumber untuk mendapatkan 

jawaban yang tepat dari pertanyaan yang diterimanya, sehingga soal 

tersebut dapat dijawab dengan baik.  

Siswa juga membuat kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang 

didapatkannya 

e. MENGKOMUNIKASIKAN : . 

- Kemudian perwakilan setiap kelompok maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi bersama dengan kelompoknya. 

- Guru memberikan kesempatan kepada siswa dalam kelompok lain 

untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban siswa 

 

 



3. Kegiatan penutup 

a. Guru memberikan evaluasi soal berupa soal menjodohkan sebanyak 10 

nomor 

b. Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi kepada semua siswa untuk terus berprestasi 

dan belajar guna mencapai cita-cita 

d. Guru mengakhiri pembelajaran dengan meminta salah satu siswa untuk 

memimpin doa penutup kelas 

 

G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 

Metode : Inquiry, Project Based Learning 

Model  : Cooperative Learning 

 

H. Sumber Belajar 

a. Lingkungan alam sekitar dan lingkungan sekolah 

b. Buku Siswa IPS Terpadu Kelas VII kurikulum 2013 

c. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Ilmu Pengetahuan Sosial 

Terpadu untuk SMP/MTS kelas VII semester satu. Jakarta: Kemdikbud. 

d. Buku referensi penunjang mata pelajaran IPS 

I. Media Pembelajaran 

a. Laptop, LCD 

b. Slide materi pembelajaran 

c. Gambar-gambar dan video mengenai potensi SDA Indonesia 

 

J. Penilaian Hasil Belajar 

Teknik Penilaian : 

1. Hasil tes tulis 

2. Hasil diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Penilaian Pengetahuan 

Rubrik Penilaian Pengetahuan 

Indikator Soal Soal 

 

Jenis 

soal 

Rubrik Penilaian 

Kunci Jawaban Pedoman 

Penskoran 

     

     

     

*Penilaian pengetahuan terlampir 

Pedoman penilaian pengetahuan : 

Jumlah soal = 10 

Jawaban benar, skor = 1 

Jawaban salah, skor = 1 

Penilaian = jumlah skor jawaban benar x 10 

Total nilai = 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SMP N 3 Pajangan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : VII/Satu 

Alokasi waktu  :1x Pertemuan ( 2 x 40 menit, 2 JP) 

 

A. Kompetensi Inti (K.I) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar (K. D) 

3.1.   Memahami konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, 

geologis, flora, dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta 

pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya 

dan pendidikan. 

4.1.  Menjelaskan konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, 

geologis, flora dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta 

pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, 

sosial, budaya dan pendidikan. 

 

 



C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator pada K.D 4.1 

4.1.1 Menjelaskan potensi sumber daya perikanan laut Indonesia; 

4.1.2  Menjelaskan potensi sumber daya hutan bakau di Indonesia; 

4.1.3  Menjelaskan potensi sumber daya terumbu karang di Indonesia. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, siswa diharapkan dapat : 

1. Siswa dapat menjelaskan potensi sumber daya perikanan laut Indonesia; 

2. Siswa dapat menjelaskan potensi sumber daya hutan mangrove di Indonesia; 

3. Siswa dapat menjelaskan potensi sumber daya terumbu karang di Indonesia. 

 

E. Deskripsi Materi Pembelajaran 

Bab 1 : Manusia, Tempat dan Lingkungan  

Sub Bab A : Potensi suber daya alam Indonesia 

Sub Bab B : Potensi kemaritiman Indonesia 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

a. Sumber daya pesisir 

b. Potensi perikanan Indonesia 

c. Potensi sumber daya hutan mangrove  

d. Potensi sumber daya terumbu karang di Indonesia 

2. Materi Pembelajaran Remedial 

a. Menyebutkan fungsi ekologis hutan mangrove 

b. Menyebutkan fungsi ekonomi hutan mangrove 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 

a. Menyebutkan dan menjelaskan upaya menjaga hutan mangrove 

b. Menyebutkan faktor yang memengaruhi kerusakan terumbu karang di 

Indonesia 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan pendahuluan (15 MENIT) 

a. Guru bersama peserta didik menyampaikan salam dan berdoa. 

b. Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas. 



c. Guru memberikan pertanyaan singkat sebagai wujud dari apersepsi “apakah 

kalian masih ingat pada pembelajaran sebelumnya?” “ apa yang kalian 

ketahui tentang potensi kemaritiman Indonesia? 

d. Peserta didik menerima informasi tentang topik dan tujuan pembelajaran 

guru. 

2. Kegiatan Inti (60 MENIT) 

a. Mengamati 

1) Peserta didik mengamati gambar dan atau video yang menunjukkan 

potensi kemaritiman Indonesia; 

2) Siswa mendapatkan materi singkat dari penjelasan guru mengenai 

Potensi kemaritiman Indonesia meliputi: sumber daya perikanan, 

sumber daya hutan mangrove dan sumber daya terumbu karang yang 

ada di Indonesia. 

b. Menanya  

1) Siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan dari pengamatan potensi 

kemaritiman Indonesia melalui gambar dan atau video yang telah 

dilakukan.  

2) Setiap siswa minimal membuat satu pertanyaan. 

3) Siswa dibentuk menjadi 8 kelompok yang terdiri dari 4 orang siswa. 

4) Kemudian siswa berdiskusi dalam satu kelompok untuk merumuskan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai peta yang sudah ditampilkan.  

5) Disini peran guru adalah mengkondisikan pertanyaan-pertanyaan 

siswa untuk menuju ke materi pembelajaran. 

c. Mengumpulkan informasi 

1) Setelah itu masing-masing kelompok saling menukar pertanyaan yang 

telah dibuat tersebut. Kelompok penerima pertanyaan berusaha untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh kelompok 

pembuat pertanyaan. 

2) Dengan berdiskusi peserta didik diminta mengumpulkan informasi/ 

data untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dari berbagai 

sumber. 

3) Peserta didik mengumpulkan informasi tentang apa saja potesni-

potensi kemaritiman Indonesia. 

d. Mengasosiasi 

1) Peserta didik diminta menganalisis persebaran potensi perikanan di 

Indonesia. 

2) Peserta didik diminta menganalisis fungsi hutan mangrove di bidang 

ekologi dan ekonomi. 



3) Perserta didik diminta menganalisis persebaran terumbu karang di 

Indonesia. 

4) Peserta didik diminta untuk mendiskusikan dalam kelompok untuk 

mengambil kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah 

dirumuskan. 

5) Peserta didik merumuskan hasil analisisnya menjadi satu ringkasan 

atau kesimpulan. 

e. Mengomunikasikan  

1)  Setelah selesai, perwakilan kelompok 2-4 peserta didik 

menyampaikan hasil pengolahan dan asosiasi hasil berdiskusi di depan 

kelas. 

2) Kelompok lain diminta memberi tanggaan atas hasil simpulan 

kelompok yang dipresentasikan. 

3) Peserta didik bersama guru mengambil simpulan atas materi 

yang telah dipelajari hari  ini. 

3. Kegiatan penutup (15 MENIT) 

a. Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami. 

b. Guru memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh 

peserta didik mengenai hal-hal yag belum dipahami. 

c. Peserta didik diberi pesan tentang nilai dan moral 

d. Peserta didik diminta melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran 

dengan diberikan soal isian singkat sebanyak 10 butir dan dikerjakan 

secara individu 

e. Peseta didik diberi tugas untuk membuat peta konsep tentang potensi 

sumber daya alam Indonesia secara berkelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 2 siswa. 

d. Diakhir pelajaran guru menutup dengan salam. 

 

G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 

Metode  : Inquiry 

Model  : Project Based Learning  

 

 

 

 



H. Sumber Belajar 

a. Lingkungan alam sekitar dan lingkungan sekolah 

b. Buku Siswa IPS kelas VII 

c. Buku referensi penunjang 

 

I. Media Pembelajaran 

a. Laptop, LCD 

b. Slide materi pembelajaran 

c. Peta kemaritiman Indonesia 

 

J. Penilaian Hasil Belajar 

Teknik Penilaian : 

1. Hasil tes tulis 

2. Hasil diskusi 

Penilaian Pengetahuan 

Rubrik Penilaian Pengetahuan 

Indikator 

Soal 

Soal 

 

Nomor 

soal 

Rubrik Penilaian 

Kunci Jawaban Pedoman 

Penskoran 

4.1.1. 

Menjelaskan 

potensi 

sumber daya 

perikanan laut 

Indonesia 

Kekayaan yang dapat 

dimanfaatkan dari sumber 

daya laut disebut dengan 

.... 

 

1 Sumber daya pesisir Jawaban 

benar = 1 

Salah = 0 

 Wilayah yang paling 

rawan dengan praktik 

pencurian ikan adalah .... 

 

2 adalah Laut Arafuru 

(Papua) di Timur 

perairan Indonesia 

 Disebut dengan apa 

potensi penangkapan ikan 

yang masih 

memungkinkan bagi ikan 

untuk melakukan 

regenerasi hingga jumlah 

ikan yang ditangkap tidak 

mengurangi populasi 

ikan.... 

3 Potensi Lestari 

 Berdasarkan aturan 

internasional berapa 

persenkah jumlah 

tangkapan yang 

diperbolehkan.... 

 

4 80%  

 Apa itu illegal fishing .... 

 

5 praktik pencurian ikan 

oleh nelayan dari 



negara lain  

 

4.1.2 

Menjelaskan 

potensi 

sumber daya 

hutan 

mangrove di 

Indonesia 

Apa itu hutan mangrove 

.... 

  

6 Tipe hutan yang 

berada di daerah 

pasang surut air laut. 

 Sebutkan  fungsi ekologis 

hutan mangrove .... 

 

7 Sebagai habitat 

(tempat hidup) 

binatang laut dan 

melindungi pantai dari 

abrasi air laut 

 

 Sebutkan fungsi ekonomi 

dari hutan mangrove .... 

 

8 nilai ekonomis dari 

kayu pepohonan dan 

makhluk hidup yang 

ada di dalamnya 

 

4.1.3 

Menjelaskan 

potensi 

sumber daya 

terumbu 

karang di 

Indonesia 

Disebut dengan apa 

Batuan sedimen kapur di 

laut yang terbentuk dari 

kapur yang sebagian besar 

dihasilkan dari koral .... 

 

9 Terumbu Karang 

 Mengapa terumbu karang 

banyak ditemukan di 

wilayah Indonesia .... 

 

10 Karena Indonesia 

berada di daerah tropis 

dan suhu perairannya 

hangat, pantaslah jika 

terumbu karang 

banyak ditemukan di 

Indonesia. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SMP N 3 Pajangan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : VII/Satu 

Alokasi waktu  :1x Pertemuan ( 2 x 40 menit, 2 JP) 

A. Kompetensi Inti (K. I) 

5. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

6. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

7. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

8. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar (K. D) 

3.1.   Memahami konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk 

muka bumi, geologis, flora, dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta 

pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya 

dan pendidikan. 

4.1.  Menjelaskan konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk 

muka bumi, geologis, flora dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta 

pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, 

budaya dan pendidikan. 

C.     Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator pada K.D 4.1 

4.1.1 Membandingkan jumlah penduduk Indonesia diantara penduduk negara 

lainnya di dunia 

4.1.2 Menjelaskan pola sebaran penduduk Indonesia 



D.  Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, siswa diharapkan dapat : 

2. Siswa dapat membandingkan jumlah penduduk Indonesia diantara 

penduduk negara lainnya di dunia 

3. Siswa dapat menjelaskan pola sebaran penduduk Indonesia 

E. Deskripsi Materi Pembelajaran 

Bab 1 : Manusia, Tempat dan Lingkungan  

Sub Bab D : Dinamika Kependudukan Indonesia 

Sub Subbab 1 : Jumlah Penduduk 

Sub Subbab 2  : Persebaran Penduduk 

 

4. Materi Pembelajaran Reguler 

a. Jumlah penduduk Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk di 

negara lain 

b. Pola persebaran penduduk Indonesia 

5. Materi Pembelajaran Remedial 

a. Jumlah penduduk Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk di 

negara lain 

b. Pola persebaran penduduk Indonesia 

6. Materi Pembelajaran Pengayaan 

d. Dampak dari persebaran penduduk yang tidak merata 

e. Upaya mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata 

F. Kegiatan Pembelajaran 

3. Kegiatan pendahuluan 

c. Guru memberikan salam, memimpin doa, mengecek kehadiran siswa 

dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

d. Guru memberikan pertanyaan singkat sebagai wujud dari apersepsi 

“anak-anak, mari kita ingat-ingat pembelajaran kita sebelumnya 

tentang potensi setiap wilayah di Indonesia. Antara wilayah yang 

memiliki potensi lebih banyak dengan wilayah yang memiliki potensi 

lebih sedikit, jumlah penduduknya sama atau tidak? Kemudian di 

Indonesia dan di Papua itu apakah jumlah penduduknya sama?” 

4. Kegiatan Inti 

c. MENGAMATI : 

Siswa diberikan materi singkat oleh guru mengenai kekayaan alam 

Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian siswa 

mengamati video yang disiapkan oleh guru mengenai jumlah penduduk 

Indonesia dan pola sebarannya. Pengamatan siswa meliputi jumlah 



penduduk dan pola sebarannya serta unsur atau faktor yang 

mempengaruhi dan permasalahan sebaran penduduk yang tidak merata. 

d. MENANYA :  

- Siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang telah 

diberikan melalui video pembelajaran materi jumlah dan pola sebaran 

penduduk Indonesia. 

- Siswa merumuskan pertanyaan berdasarkan video yang telah diberikan. 

- Siswa diarahkan oleh guru untuk merumuskan pertanyaan sesuai dengan 

indikator dan tujuan pembelajaran 

- Kemudian siswa berkelompok 4 orang untuk merumuskan satu pertanyaan 

berupa masalah jumlah dan sebaran penduduk tidak yang tidak merata. 

e. MENGUMPULKAN INFORMASI : 

Siswa dalam satu kelompok bertukar kertas pertanyaan dengan 

kelompok lain, kelompok yang sudah mendapat pertanyaan saling 

berdiskusi dan berusaha untuk menjawab soal tersebut dengan mencari 

informasi yang berkaitan dengan soal, memecahkan permasalahan  atau 

mencari solusi untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam kertas 

pertanyaan tersebut melalui berbagai sumber yang dimiliki. 

f. MENGASOSIASI : 

Siswa dalam satu kelompok bekerja sama untuk mengolah informasi 

yang didapatkannya melalui berbagai sumber untuk mendapatkan jawaban 

yang tepat dari pertanyaan yang diterimanya, sehingga soal tersebut dapat 

dijawab dengan baik.  

Siswa juga membuat kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang 

didapatkannya 

g. MENGKOMUNIKASIKAN : . 

- Kemudian perwakilan setiap kelompok maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi bersama dengan kelompoknya. 

- Guru memberikan kesempatan kepada siswa dalam kelompok lain untuk 

memberikan tanggapan terhadap jawaban siswa 

3. Kegiatan penutup 

e. Guru memberikan evaluasi soal berupa soal isian singkat sebanyak 10 

nomor 

f. Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran. 

g. Guru memberikan motivasi kepada semua siswa untuk terus 

berprestasi dan belajar guna mencapai cita-cita 



h. Guru mengakhiri pembelajaran dengan meminta salah satu siswa untuk 

memimpin doa penutup kelas 

 

G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 

Metode : Inquiry, Problem Based Learning 

Model  : Cooperative Learning 

H. Sumber Belajar 

c. Lingkungan alam sekitar dan lingkungan sekolah 

d. Buku Siswa IPS Terpadu Kelas VII kurikulum 2013 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Ilmu Pengetahuan Sosial 

Terpadu untuk SMP/MTS kelas VIII semester satu. Jakarta: Kemdikbud. 

 

I. Media Pembelajaran 

d. Laptop, LCD 

e. Slide materi pembelajaran 

f. Gambar-gambar dan video mengenai jumlah penduduk dan pola sebarannya 

di Indonesia 

 

J. Penilaian Hasil Belajar 

Teknik Penilaian : 

1. Hasil tes tulis 

2. Hasil diskusi 

 

- Penilaian Pengetahuan 

Rubrik Penilaian Pengetahuan 

Indikator Soal Soal 

 

Jenis 

soal 

Rubrik Penilaian 

Kunci Jawaban Pedoman 

Penskoran 

     

     

     

*Penilaian pengetahuan terlampir 

Pedoman penilaian pengetahuan : 

Jumlah soal = 10 

Jawaban benar, skor = 1 

Jawaban salah, skor = 1 

Penilaian = Jumlah skor jawaban benar x 10 



Total nilai = 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SMP N 3 Pajangan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : VII/Satu 

Alokasi waktu  :1x Pertemuan ( 2 x 40 menit, 2 JP) 

 

A. Kompetensi Inti (K.I) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 

dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar (K. D) 

3.1.   Memahami konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, 

geologis, flora, dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta 

pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya 

dan pendidikan. 

4.1.  Menjelaskan konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, 

geologis, flora dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta 

pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, 

sosial, budaya dan pendidikan. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 



Indikator pada K.D 4.1 

4.1.3 Menjelaskan komposisi penduduk Indonesia menurut usia; 

4.1.4  Menjelaskan komposisi penduduk Indonesia menurut jenis kelamin; 

4.1.5 Menjelaskan perkembangan angka pertumbuhan penduduk Indonesia; 

4.1.6 Menjelaskan kualitas penduduk Indonesia. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, siswa diharapkan dapat : 

6. Siswa dapat menjelaskan komposisi penduduk Indonesia menurut usia; 

7. Siswa dapat menjelaskan komposisi penduduk Indonesia menurut jenis kelamin; 

8. Siswa dapat menjelaskan perkembangan angka pertumbuhan penduduk 

Indonesia; 

9. Siswa dapat Menjelaskan kualitas penduduk Indonesia. 

 

E. Deskripsi Materi Pembelajaran 

Bab 4 : Dinamika Kependudukan Indonesia 

Sub Bab A :  1.  Komposisi Penduduk 

2.  Pertumbuhan dan Kualitas Penduduk 

 

7. Materi Pembelajaran Reguler 

e. Komposisi penduduk Indonesia menurut usia 

f. Komposisi penduduk Indonesia menurut jenis kelamin 

g. Perumbuhhan penduduk Indonesia 

h. Kualitas penduduk Indonesia. 

8. Materi Pembelajaran Remedial 

d. Permasalahan kependudukan 

e. Menjelaskan bonus demografi 

f. Menyebutkan maksud dari komposisi dan pertumbuhan penduduk 

9. Materi Pembelajaran Pengayaan 

f. Pertumbuhan penduduk Indonesia 

g. Kualitas penduduk Indonesia 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan pendahuluan (15 MENIT) 

e. Guru bersama peserta didik menyampaikan salam dan berdoa. 

f. Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas. 



g. Guru memberikan pertanyaan singkat sebagai wujud dari apersepsi “Berapa 

usia anggota keluargamu?” “Dimanakah kamu tinggal?” “Apakah selama 

kamu tinggal di sana jumlah penduduknya terus bertambah?“ 

h. Peserta didik menerima informasi tentang topik dan tujuan pembelajaran 

guru. 

2. Kegiatan Inti (60 MENIT) 

a. Mengamati 

1) Peserta didik mengamati gambar dan atau vidio yang menunjukkan 

komposisi penduduk Indonesia, perkembangan dan pertumbuhan 

penduduk Indonesia serta kualitas penduduk Indonesia. 

2) Siswa mendapatkan materi singkat dari penjelasan guru mengenai 

komposisi penduduk Indonesia, perkembangan dan pertumbuhan 

penduduk Indonesia serta kualitas penduduk Indonesia. 

b. Menanya  

1) Siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan dari pengamatan 

komposisi penduduk Indonesia, perkembangan dan pertumbuhan 

penduduk Indonesia serta kualitas penduduk Indonesia melalui vidio 

yang telah dilakukan. 

2) Setiap kelompok minimal membuat satu pertanyaan dan di jawab oleh 

guru. 

3) Peserta didik di bagi kedalam 8 kelompok yang terdiri dari 4 siswa 

setiap kelompok. 

4) Guru membagi kartu pokok permasalahan. Setiap kelompok 

mendapatkan nomor 1 sampai 4 dengan rincian: 

a) Kelompok A dan B :  komposisi penduduk Indonesia menurut 

usia; 

b) Kelompok C dan D : komposisi penduduk Indonesia menurut 

jenis kelamin; 

c) Kelompok E dan F : perkembangan angka pertumbuhan 

penduduk Indonesia; 

d) Kelompok G dan H : kualitas penduduk Indonesia. 

c. Mengumpulkan informasi 

1) Peserta didik berdiskusi untuk mengumpulkan informasi/ data dan 

menjawab pertanyaan yang ada di Lembar Kerja Siswa (LKS) dari 

materi yang dibagikan oleh guru. 

2) Perseta didik menuliskan hasil pengumpulan infromasi pada Lembar 

Keja yang telah disediakan. 

d. Mengasosiasi 



6) Peserta didik diminta menganalisis komposisi penduduk Indonesia 

menurut usia; 

7) Peserta didik diminta menganalisis komposisi penduduk Indonesia 

menurut jenis kelamin; 

8) Perserta didik diminta menganalisis perkembangan angka 

pertumbuhan penduduk Indonesia; 

9) Peserta didik diminta kualitas penduduk Indonesia; 

10) Peserta didik diminta untuk mendiskusikan dalam kelompok untuk 

mengambil kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang telah 

dirumuskan; 

11) Peserta didik merumuskan hasil analisisnya menjadi satu ringkasan 

atau kesimpulan. 

e. Mengomunikasikan  

1)  Setelah selesai, guru menyebut satu per satu nomor dan para siswa 

dari tiap kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan; 

2) Kelompok lain diminta memberi tanggaan atas hasil simpulan 

kelompok yang dipresentasikan. 

3) Peserta didik bersama guru mengambil simpulan atas materi yang 

telah dipelajari hari  ini. 

 

5. Kegiatan penutup (15 MENIT) 

a. Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami. 

b. Guru memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh 

peserta didik mengenai hal-hal yag belum dipahami. 

c. Peserta didik diminta melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran 

terkait dengan penguasaan materi, pendekatan dan model pembelajaran 

yang digunakan 

d. Peserta didik diberi pesan tentang nilai dan moral 

i. Diakhir pelajaran guru menutup dengan salam. 

 

6. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 

Metode  : Inquiry 

Model  : Number Heads Together (NHT) 

 

7. Sumber Belajar 

e. Lingkungan alam sekitar dan lingkungan sekolah 



f. Buku Siswa IPS kelas VII 

g. Buku referensi penunjang 

 

8. Media Pembelajaran 

a. Laptop, LCD 

b. Slide materi pembelajaran 

c. Peta kemaritiman Indonesia 

 

9. Penilaian Hasil Belajar 

Teknik Penilaian : 

1. Hasil tes tulis 

2. Hasil diskusi 

Penilaian Pengetahuan 

Indikator 

Soal 

Soal 

 

Jenis 

Soal 

Nomor 

soal 

Rubrik Penilaian 

Kunci Jawaban Pedoman 

Penskoran 

4.1.3 

Menjelaskan 

komposisi 

penduduk 

Indonesia 

menurut usia 

Kompisisi penduduk berdasarkan 

usia dapat berbentuk di bawah ini 

yang benar yaitu, kecuali .... 

a. Bentuk usia tunggal 

b. Berdasarkan data 

kependudukan  

c. Berdasarkan interval 

usia tertentu 

d. Berdasarkan usia 

produktif 

Pilihan 

Ganda 

1 B Jawaban 

benar = 1 

Salah = 0 

 Komposisi penduduk diperlukan 

dalam suau negara karena dapat 

dijadikan sebagai .... 

 

Isian 

Singkat 

6 Dasar 

pengambilan 

keputusan 

ataupun 

penentuan 

kebijaksanaan 

dalam 

pelaksanaan 

pembangunan 

 Apa yang dimaksud dengan bonus 

demografi .... 

Isian 

Singkat 

9 besarnya 

proporsi 



 penduduk 

produktif 

(rentang usia 

15- 64 tahun) 

4.1.4 

Menjelaskan 

komposisi 

penduduk 

Indonesia 

menurut jenis 

kelamin 

 

Bonus demografi yang dialami 

oleh Indonesia saat ini terjadi 

karena.... 

a. Keberhasilan dalam 

program Keluarga 

Berencana (KB) 

b. Kesadaran masyarakat 

Indonesia yang menurun 

c. Angka kemiskinan di 

Indonesia menurun 

d. Adanya peran pemrintah 

bersama masyarakat 

dalam pembangunan 

Piliha 

Ganda 

2 A 

 Komposisi penduduk berdasarkan 

jenis kelamin dapat digunakan 

dalam .... 

 

Isian 

Singkat 

7 menghitung 

angka 

perbandingan 

jenis kelamin 

(sex ratio) 

4.1.5 

Menjelaskan 

perkembanga

n angka 

pertumbuhan 

penduduk 

Indonesia 

Mengapa dalam suatu negara 

terdapat lebih banyak jumlah 

penduduk laki-laki dibandingkan 

dengan jumlah penduduk 

perempuan..... 

a. Karena penduduk 

perempuan menikah 

usia muda 

b. Penduduk laki-laki 

lebih memilih bekerja 

di dalam negeri 

c. Adanya peperangan 

atau konflik dalam 

negara tersebut 

d. Banyak penduduk 

perempuan yang 

Isiannn 

Singkat 

3 C 



bekerjadi luar negeri 

 

 Sebutkan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan 

penduduk .... 

 

Isian 

Singkat 

8 Kelahiran, 

kematian, 

migrasi. 

 

 Angka pertumbuhan penduduk di 

Indonesia pada tahun 2010-2014 

sebesar.... 

a. 2,00% 

b. 1,80% 

c. 1,60% 

d. 1,40% 

Pilihan 

Ganda 

4 D  

4.1.6 

Menjelaskan 

kualitas 

penduduk 

Indonesia 

Masalah kualitas peduduk di 

Indonesia dipengaruhi oleh.... 

i. Rendahnya tingkat 

pendidikan dan kualitas 

kesehatan yang baik 

ii. Sarana prasarana yang 

merata 

iii. Pendahnya pendapatan 

perkapita dan SDM 

rendah 

iv. Tingkat kesejahteraan 

rendah dan mutu 

pendidikan yang baik 

Pilihan 

Ganda 

5 C 

 Tolak ukur kualitas penduduk 

yaitu .... 

 

Isian 

Singkat 

10 Tingkat 

pendidikan, 

Tingkat 

kesehatan, 

mata 

pencaharian. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 



 

Sekolah   : SMP N 3 Pajangan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas/Semester : VII/Satu 

Alokasi waktu  :1x Pertemuan ( 2 x 40 menit, 2 JP) 

 

A. Kompetensi Inti (K. I) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar (K. D) 

3.1.   Memahami konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, 

geologis, flora, dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta 

pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, 

budaya dan pendidikan. 

4.1.  Menjelaskan konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka 

bumi, geologis, flora dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta 

pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, 

sosial, budaya dan pendidikan. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator pada K.D 4.1 

4.1.1  Menunjukkan keragaman rumah adat di Indonesia 



4.1.2 Menunjukkan keragaman pakaian adat di Indonesia 

4.1.3 Menunjukkan tarian di Indonesia 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, siswa diharapkan dapat : 

1. Siswa dapat menunjukkan keragaman rumah adat di Indonesia 

2. Siswa dapat menunjukkan keragaman pakaian adat di Indonesia 

3. Siswa dapat menunjukkan tarian di Indonesia 

 

E. Deskripsi Materi Pembelajaran 

Bab 1 : Manusia, Tempat dan Lingkungan  

Sub Bab D : Dinamika Kependudukan Indonesia 

Sub Subbab 5 : Keragaman Etnik dan Budaya 

 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

a. Keragaman etnik dan Budaya di Indonesia meliputi : 

1) Keragaman rumah adat di Indonesia 

2) Keragaman pakaian adat di Indonesia 

3) Tarian daerah di Indonesia 

b. Keberagaman budaya pada daerah-daerah di Indonesia 

2. Materi Pembelajaran Remedial 

a. Keragaman etnik dan Budaya di Indonesia meliputi : 

1) Keragaman rumah adat di Indonesia 

2) Keragaman pakaian adat di Indonesia 

3) Tarian daerah di Indonesia 

b. Keberagaman budaya pada daerah-daerah di Indonesia 

 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 

a. Upaya mengenalkan keberagaman Budaya di Indonesia 

b. Upaya melestarikan keberagaman Budaya di Indonesia 

 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan pendahuluan 

a. Guru memberikan salam, memimpin doa, mengecek kehadiran siswa 

dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Guru memperlihatkan gambar macam-macam kebudayaan di Indonesia 

seperti gambar rumah adat di beberapa wilayah di Indonesia dan tarian 



adat di Indonesia sebagai wujud dari apersepsi dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan singkat seputar kebudayaan tersebut. 

2. Kegiatan Inti 

a. MENGAMATI : 

Siswa diberikan materi singkat oleh guru mengenai keberagaman etnik 

dan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian siswa mengamati video 

yang disiapkan oleh guru mengenai ragam budaya Indonesia yang tersebar 

dalam wilayah di Indonesia. Pengamatan siswa meliputi macam-macam 

budaya dan wilayahnya. 

b. MENANYA :  

- Siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang telah 

diberikan melalui video pembelajaran materi keragaman etnik dan budaya 

di Indonesia. 

- Siswa membentuk kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 

siswa kemudian merumuskan pertanyaan berdasarkan video yang telah 

diberikan. 

- Siswa diarahkan oleh guru untuk merumuskan pertanyaan sesuai dengan 

indikator dan tujuan pembelajaran 

c. MENGUMPULKAN INFORMASI : 

Siswa dalam satu kelompok bertukar kertas pertanyaan dengan kelompok 

lain, kelompok yang sudah mendapat pertanyaan saling berdiskusi dalam 

satu kelompok dan berusaha mencari jawaban atas soal yang 

didapatkannya melalui berbagai sumber yang dimiliki. Masing-masing 

siswa diusahakan memiliki peran dalam usaha mencari jawaban. 

d. MENGASOSIASI : 

Siswa dalam satu kelompok bekerja sama untuk mengolah informasi yang 

didapatkannya melalui berbagai sumber untuk mendapatkan jawaban yang 

tepat dari pertanyaan yang diterimanya, sehingga soal tersebut dapat 

dijawab dengan baik.  

Masing-masing siswa memahami soal dan jawaban yang diperolah, siswa 

juga membuat kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang 

didapatkannya 

e. MENGKOMUNIKASIKAN : . 

- Kemudian perwakilan setiap kelompok maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi bersama dengan kelompoknya. 

- Guru memberikan kesempatan kepada siswa dalam kelompok lain untuk 

memberikan tanggapan terhadap jawaban siswa 

3. Kegiatan penutup  



a. Guru memberikan evaluasi soal berupa soal pilihan ganda sebanyak 10 

nomor 

b. Guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi kepada semua siswa untuk terus 

berprestasi dan belajar guna mencapai cita-cita 

d. Guru mengakhiri pembelajaran dengan meminta salah satu siswa untuk 

memimpin doa penutup kelas 

 

G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 

Metode : Inquiry, Project Based Learning 

Model  : Cooperative Learning 

 

H. Sumber Belajar 

a. Lingkungan alam sekitar dan lingkungan sekolah 

b. Buku Siswa IPS Terpadu Kelas VII kurikulum 2013 

c. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Ilmu Pengetahuan Sosial 

Terpadu untuk SMP/MTS kelas VIII semester satu. Jakarta: Kemdikbud. 

d. Buku referensi penunjang 

 

 

I. Media Pembelajaran 

a. Laptop, LCD 

b. Slide materi pembelajaran 

c. Gambar-gambar dan video mengenai jumlah penduduk dan pola sebarannya 

di Indonesia 

 

J. Penilaian Hasil Belajar 

Teknik Penilaian : 

1. Hasil tes tulis 

2. Hasil diskusi 

 

- Penilaian Pengetahuan 

Rubrik Penilaian Pengetahuan 

Indikator Soal Soal Jenis Rubrik Penilaian 



 soal Kunci Jawaban Pedoman 

Penskoran 

     

     

     

*Penilaian pengetahuan terlampir 

Pedoman penilaian pengetahuan : 

Jumlah soal = 10 

Jawaban benar, skor = 1 

Jawaban salah, skor = 1 

Penilaian = jumlah skor jawaban benar x 10 

Total nilai = 100 

-     Penilaian Sikap : 
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