
RENCAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SMP … 

Kelas   : VIII / Ganjil 

Tema   : Gerak pada Makhluk Hidup 

Alokasi Waktu : 

 

A. Kompetensi Dasar 

Menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga 

kesehatan sistem gerak. 

B. Tujuan Pembelajaran 

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

struktur tulang manusia, proses perkembangan tulang, dan fungsi rangka dan otot 

pada manusia. 

2. Melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis 

tulang penyusun rangka sistem gerak manusia, dan mendeskripsikan jenis-jenis sendi 

yang bekerja saat melakukan aktifitas. 

3. Melalui kegiatan membaca dan mengamati gambar, peserta didik dapat 

mendeskripsikan cara gerak hewan pada masing-masing habitat. 

4. Dengan membaca, mengamati gambar, dan analisa data, peserta didik dapat 

menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak hewan. 

5. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat mendeskripsikan jenis-jenis gerak 

tumbuhan. 

6. Dengan membaca poster dan mengamati gambar peserta didik dapat mengidentifikasi 

jenis gerak tumbuhan pada lingkungan sekitar. 

7. Dengan mengerjakan tugas proyek, peserta didik mampu membuat model tulang yang 

mengalami kelainan atau gangguan, mengidentifikasi jenis kelainannya, dan 

mendeskripsikan upaya pencegahannya. 

8. Melalui kegiatan pembelajaran luring dan daring, peserta didik dapat mengembangkan 

sikap objektif, jujur, kritis, dan tanggung jawab. 

 

C. Kegiatan Pembelajaran 

1. Bahan dan sumber belajar: 

 Buku siswa dengan materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar 

atau sumber-sumber lain yang relevan. 

 Internet: 

o https://www.youtube.com/watch?v=bm2qk_TC1Hw  

o https://smp.prasacademy.com/2018/02/gerak-pada-hewan.html  

o https://www.slideshare.net/RiskaDwiAnggraini1/gerak-pada-tumbuhan-

untuk-kelas-8-smpmts  

 Bahan ajar “Gerak pada Makhluk Hidup” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bm2qk_TC1Hw
https://smp.prasacademy.com/2018/02/gerak-pada-hewan.html
https://www.slideshare.net/RiskaDwiAnggraini1/gerak-pada-tumbuhan-untuk-kelas-8-smpmts
https://www.slideshare.net/RiskaDwiAnggraini1/gerak-pada-tumbuhan-untuk-kelas-8-smpmts


2. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 (3 JP) 

Pembelajaran 

flipped classroom 

1. Siswa mengerjakan Aktivitas belajar 1  (secara luring) 

2. Diskusi secara daring tentang: Bubble Map – Osifikasi, 

Tabel Identifikasi Jenis-Jenis Tulang Penyusun Rangka 

Manusia, Tabel Deskripsi Jenis-Jenis Sendi, dan Identifikasi 

Jenis Sendi pada Aktivitas Manusia. 

 

Pertemuan 2 (2 JP) 

Pembelajaran 

flipped classroom  

1. Siswa mengerjakan Aktivitas belajar 2  dan 3 (secara luring) 

2. Diskusi secara daring tentang: Tabel Deskripsi Jenis-Jenis 

Otot Manusia, Diagram Venn-Perbedaan Funsi Rangka dan 

Otot dalam Sistem Gerak Manusia, Tabel Deskripsi Gerak 

Hewan, dan Keterkaitan Postur Tubuh Hewan dengan 

Kecepatan Hewan.  

 

Pertemuan 3 (3 JP) 

Pembelajaran 

flipped classroom 

dan discovery 

learning 

1. Siswa mengerjakan Aktivitas belajar 4(secara luring) 

2. Diskusi secara daring tentang: Laporan eksperimen Penelitia 

Muda Beraksi dan tabel Identifikasi Jenis Gerak Tumbuhan 

 

Pertemuan 4 (4 JP) 

Pembelajaran 

flipped classroom 

dan project based 

learning 

1. Diskusi persiapan pembuatan model kelainan tulang pada 

sistem gerak manusia (secara daring) 

2. Siswa membuat model kelainan tulang pada sistem gerak 

manusia secara berkelompok (luring) dengan waktu yang 

sudah ditentukan pada saat perencanaan. 

 

D. Aplikasi yang digunakan: Google classroom, WAG 

 

E. Penilaian 

1. Penilaian pengetahuan: penugasan dan tes tertulis 

2. Penilaian keterampilan: penilaian unjuk kerja dan produk 

3. Penilaian sikap: penilaian diri 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah,       Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

………………………                                                                       …………………….. 

NIP.         NIP.   

          




