
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 

Satuan Pendidikan : SMP N. 19 Buru Alokasi waktu   : 4 x 40 menit KD : 3.4 dan 4.4 

Mata Pelajaran : IPA Kelas/Smester : VIII / 1 Pertemuan  1 dan  2 

Tema                      : Struktur dan Fungsi Jaringan pada Tumbuhan 

A. TUJUAN 

• Siswa dapat mendeskripsikan struktur jaringan penyusun akar, batang dan daun 

• Siswa dapat menguraikan fungsi dari akar, batang dan daun pada tumbuhan 

• Siswa dapat membedakan antara akar serabut dan akar tunggang 

• Siswa dapat mendeskripsikan perbedaan batang dikotil dan batang monokotil 

• Siswa dapat menguraikan struktur dan fungsi dari bunga, buah , dan biji 

• Siswa dapat menyebutkan contoh pemanfaatan struktur tumbuhan dalam 

teknologi 

 

B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 Kegiatan Pembelajaran 

 

 

PENDAHULUAN 

• Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional  

• Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi (yel-yel/ice breaking) 

• Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan 

diajarkan 

• Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran 

     
     KEGIATAN INTI 

1. Peserta didik melakukan pengamatan terhadap tumbuhan yang ada di lingkungan 
sekitar, lalu membuat kesimpulan hasil pengamatan. 

2. Menanyakan perbedaan akar, batang, dan daun. 
3. Siswa diajak untuk mengamati penjelasan guru tentang jaringan-jaringan yang 

menyusun akar, batang dan daun 
4. Dari pengamatan tersebut peserta didik dapat membedakan antara jaringan yang 

menyusun akar, batang, dan daun. 
5. Peserta didik berdiskusi bekerja kelompok untuk menemukan contoh-contoh tumbuhan 

yang memiliki akar serabut dan akar tunggang. 
6. Peserta didik diminta mencari informasi dari berbagai sumber tentang perbedaan akar 

dan batang dikotil dan monokotil. 
7. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari  4 siswa untuk 

melakukan Kegiatan 4.1, Mengamati akar serabut dan akar tunggang, Kegiatan 4.2 
Kegiatan mengamati kemampuan akar menyerap air, Kegiatan 4.3 peran batang dalam 
transportasi zat, Kegiatan 4.4 Mengamati adanya stomata pada daun, Kegiatan 4.5 
Mengetahui adanya air yang keluar selama proses transpirasi 

8. Peserta didik  bekerja kelompok untuk mendiskusikan tentang fungsi dari akar, batang, 
dan daun dalam tubuh tumbuhan 

9. Peserta didik menyimpulkan fungsi dari setiap bagian yang menyusun akar, batang, 
dan daun. 

10. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil kegiatan dan diskusi kelompoknya. 
11. Peserta didik memberikan tanggapan hasil presentasi  melalui tanya jawab untuk 

mengkonfirmasi, melengkapi informasiataupun tanggapan lainnya. 
Guru mengumpulkan semua hasil kerja siswa 

http://kotoria.blogspot.co.uk/2013/12/rpp-ppkn-kelas-7-kurikulum-2013.html


 

 

 

      PENUTUP 

• Guru bersama peserta didik  merefleksikan  pengalaman belajar hari ini dan 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

• Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat 

• Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa 

 

C. PENILAIAN 

Sikap : Lembar pengamatan,              

Pengetahuan  : LK peserta didik,                

Ketrampilan  : Kinerja & observasi diskusi 

 

 

                                                        Batujungku, 21 April 2022  

Mengetahui; 

Kepala sekolah 
 
 
Abang Fua, S.Pd 
Nip. 196401211987031012 

 Guru Mapel 
 
 
Ahmadin Rokua, S.Pd 
Nip; 199011102019031010  

 

 

 

 

  



I. Lampiran penilaian pengetahuan  

 

A. Lembar Kerja Peserta Didik 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 

NAMA: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                                     

                                           Kelas : . . . .  

 
Soal Pilihan Ganda 
 
1. Rambut atau bulu akar hanya terdapat pada bagian akar yang masih muda 

yang merupakan penonjolan atau diferensiasi dari jaringan …. 

A. Korteks 

B. Epidermis 
C. Endodermis 

D. Silinder pusat 

 
2. Umur pohon dapat dilihat dari garis-garis yang menunjukkan hasil kegiatan 

dari suatu masa pertumbuhan. Garis-garis itu disebut …. 

A. Xilem 

B. Felogen 

C. Parenkim kayu 

D. Lingkaran tahun 
 
3. Perbedaan berkas pengangkut pada batang monokotil dengan batang dikotil 

adalah …. 

A. Berkas pengangkut pada dikotil tidak memiliki kambium 

B. Berkas pengangkut pada monokotil tersusun beraturan 

C. Berkas pengangkut pada dikotil tersusun tidak beraturan 

D. Berkas pengangkut pada dikotil dipisahkan oleh kambium 
 
  



4. Perhatikan anatomi daun berikut! 

 
 

 

Jaringan yang ditunjukkan oleh huruf X merupakan salah satu jaringan penyusun 
daun. Jaringan X disebut jaringan ….. dan berfungsi untuk …. 

A. Palisade, berperan dalam fotosintesis 
B. Palisade, berperan dalam pengangkutan air 

C. Bunga karang, berperan dalam fotosintesis 

D. Bunga karang, berperan dalam pengangkutan air 

5. Perhatikan gambar anatomi akar berikut! 

 
Berdasarkan gambar, fungsi dari struktur X adalah …. 

A. Melindungi akar ketika menembus tanah 

B. Mengangkut air dan usur hara dari tanah 

C. Menopang pohon untuk tetap dapat berdiri 

D. Memperluas daerah penyerapan air dan unsur hara dari tanah 
 

B. Penskoran  

 

 

   

https://materikimia.com/15-soal-struktur-dan-fungsi-jaringan-tumbuhan-kelas-8-kurikulum-2013/gambar-struktur-penyusun-daun/
https://materikimia.com/15-soal-struktur-dan-fungsi-jaringan-tumbuhan-kelas-8-kurikulum-2013/gambar-struktur-penyusun-daun/
https://materikimia.com/15-soal-struktur-dan-fungsi-jaringan-tumbuhan-kelas-8-kurikulum-2013/gambar-struktur-penyusun-akar/
https://materikimia.com/15-soal-struktur-dan-fungsi-jaringan-tumbuhan-kelas-8-kurikulum-2013/gambar-struktur-penyusun-daun/


II. Lampiran Penilaian Sikap 

 
N 
O 

 
Nama 
Siswa 

Sikap Nilai Predikat 

Keaktifan Kedisiplinan Kemandirian 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

 

 

 

 

❖ Indikator Keaktifan yang diamati: 
1. Aktif mengikuti pembelajaran 
2. Aktif bertanya pada forum pembelajaran 
3. Aktif memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi peserta lain 

 
❖ Indikator Kedisiplinan yang diamati: 

1. Hadir/log in sebelum pembelajaran dimulai 
2. Mengikuti pembelajaran/pembimbingan sesuai waktu yang ditentukan 
3. Mengumpulkan tugas atau tagihan tepat waktu 

 
❖ Indikator Kemandirian yang diamati: 

1. Tidak tergantung dengan peserta lain dalam meneyelesaikan tugas 
2. Kreatif dalam menyelesaikan tugas 
3. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas dan materi 

 
❖ RUBRIK PENILAIAN SIKAP (KEAKTIFAN/KEMANDIRIAN/KEDISIPLINAN): 

 
4 : apabila semua indikator muncul 
3 : apabila hanya 2 (dua) indikator muncul 
2 : apabila hanya 1 (satu) indikator muncul 
1 : apabila tidak ada indikator yang muncul 

 

*Hasil penialain akan ditinjdank lanjuti oleh pendidik dalam memberikan bimbingan 

  

 



III.   Lampiran Penialian Keterampilan 

 

 


