
 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan pendidikan : SMP / MTs Kabupaten Siak 

Kelas / Semester : VIII / Ganjil 

Materi   : Strukur Jaringan Tumbuhan 

Alokasi Waktu : 10 JP  

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan membaca dan mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis 

hubungan struktur dan fungsi jaringan penyusun akar pada tumbuhan. 

2. Dengan membaca dan mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis 

hubungan struktur dan fungsi jaringan penyusun batang pada tumbuhan. 

3. Dengan membaca dan mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis 

hubungan struktur dan fungsi jaringan penyusun daun pada tumbuhan. 

4. Melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat memberikan tiga contoh 

pemanfaatan teknologi yang terinspirasi struktur tumbuhan. 

5. Dengan mengerjakan tugas proyek, peserta didik mampu menyajikan hasil 

penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari 

hasil pengamatan struktur tumbuhan dalam bentuk makalah. 

6. Melalui kegiatan pembelajaran luring dan daring peserta didik dapat 

mengembangkan sikap tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan. 

 

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Bahan dan sumber belajar : 

 Buku siswa dengan materi struktur jaringan tumbuhan atau sumber lain yang 

relevan 

 Internet 



 

 

https://www.kelaspintar.id/blog/?s=struktur+jaringan+tumbuhan 

https://www.studiobelajar.com/jaringan-tumbuhan/ 

 Bahan ajar “Struktur Jaringan Tumbuhan” 

2. Kegiatan pembelajaran : 

Pertemuan 1 (2 JP) 

Pembelajaran 

Flipped classroom 

1. Siswa mengerjakan Aktivitas belajar 1 (secara luring) 

2. Diskusi secara daring tentang : hubungan struktur dan 

fungsi jaringan penyusun akar pada tumbuhan. 

 

 

Pertemuan 2 (2 JP) 

Pembelajaran 

Flipped classroom 

1. Siswa mengerjakan Aktivitas belajar 2 (secara luring) 

2. Diskusi secara daring tentang : hubungan struktur dan 

fungsi jaringan penyusun batang pada tumbuhan. 

 

 

Pertemuan 3 (2 JP) 

Pembelajaran 

Flipped classroom 

1. Siswa mengerjakan Aktivitas belajar 3 (secara luring) 

2. Diskusi secara daring tentang : struktur dan fungsi 

jaringan penyusun daun pada tumbuhan. 

 

 

 

Pertemuan 4 (2 JP) 

Pembelajaran 

Flipped classroom 

1. Siswa mengerjakan Aktivitas belajar 4 (secara luring) 

2. Diskusi secara daring tentang : contoh pemanfaatan 

teknologi yang terinspirasi struktur tumbuhan. 

 

 

 

 



 

 

Pertemuan 5 (2 JP) 

Pembelajaran 

Flipped classroom 

1. Siswa mengerjakan Aktivitas belajar 5 (secara daring) 

2. Siswa membuat poster tentang rancangan teknologi atau 

struktur bangunan (selain yang ada di buku siswa) yang 

terinspirasi dari struktur tumbuhan berdasarkan hasil 

pengamatan siswa secara berkelompok (luring) dengan 

waktu yang sudah ditentukan pada saat perencanaan 

3. Aplikasi yang digunakan : Google classroom, WAG 

C. PENILAIAN 

1. Penilaian pengetahuan : 

a. Penilaian formatif : penugasan dan tes tertulis 

b. Penilaian sumatif : tes tertulis (pilihan ganda) 

2. Penilaian keterampilan : penilaian produk 

3. Penilaian sikap : penilaian diri 

Mengetahui  

Kepala Sekolah …………. Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

…………………………………… ………………………………… 

NIP/NRK. NIP/NRK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


