
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah    : SMAN 1 BUNOBOGU 

Mata Pelajaran   : Biologi 

Kelas/Semester   : XII / Ganjil 

Materi Pokok   : Pertumbuhan dan Perkembangan 

Alokasi Waktu   : 10 Menit 

A. Kompetensi Inti 

• KI-1 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

• KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan 

anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan 

kawasan internasional”. 

• KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah 

• KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.1  Menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor 

eksternal terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan makhluk hidup 

• Mengidentifikasi fakta tentang pertumbuhan pada makhluk 

hidup 

• Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan pada makhluk hidup 

4.1  Menyusun laporan hasil percobaan tentang 

pengaruh faktor eksternal terhadap proses 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

• Menyusun rancangan, melakukan percobaan tentang 

pertumbuhan dan perkembangan  makhluk hidup 

• Menyusun laporan tentang pertumbuhan dan perkembangan  

makhluk hidup 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengukuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery Learning, tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dengan metode literasi, dan presentasi 

dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani 

mengemukakan pendapat, siswa dapat : 

 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

D. Media Pembelajaran, Alat dan Sumber Belajar 

Media/ Alat/Bahan  : lembar kerja (siswa), Lembar penilaian, charta,spidol, papan tulis 

Sumber Belajar  : Buku Pelajaran Biologi kelas  XII, Kemendikbud, Tahun 2018 

E. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan (2 Menit) 

Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran 

peserta didik sebagai sikap disiplin  (Penguatan Pendidikan Karakter) 

Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya Pertumbuhan dan Perkembangan serta mengajukan pertanyaan untuk 

mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. 

Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan & manfaat) dengan mempelajari materi : 

Pertumbuhan dan Perkembangan 

Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan 

ditempuh, 

Kegiatan Inti ( 6 Menit ) 

Kegiatan 

Literasi 

Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan 

menuliskannya kembali. Mereka diberi bahan bacaan dan potongan karton yang tertulis faktor 

internal dan eksternal pertumbuhan dan perkembangan 

Critical 

Thinking  

Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum 

dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. 

Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan 

Collaboration Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan 

informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan  

Communication 
Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok secara klasikal, mengemukakan 

pendapat atas presentasi dengan cara menempelkan potongan kertas yang tertulis faktor 

internal dan eksternal yang kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok yang lain 

Creativity 
Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait 

pertumbuhan dan perkembangan. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk 

menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami 

Kegiatan Penutup (2 Menit) 



Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang baru dilakukan.  

 

F. Penilaian Hasil Pembelajaran 

Tes Tertulis Siswa diminta berlatih mengisi soal yang telah disiapkan di bagian lembar kerja 

Praktik Siswa diminta berlatih mengetahui pertumbuhan dan perkembangan manusia 

 
   

  Bunobogu , 8 September 2022 

 

Mengetahui  

Kepala Sekolah Calon Guru Penggerak 
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Lampiran lembar penilaian. 
1. Teknik Penilaian  

a. Sikap 

- Penilaian Observasi 

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam 

proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Berikut contoh 

instrumen penilaian sikap 

N

o 
Nama Siswa 

Aspek Perilaku yang Dinilai Jumlah 

Skor 

Skor 

Sikap 

Kode 

Nilai BS JJ TJ DS 

1 Andri Nupura 80 80 80 80 320 80 B 

2 Riski Wahyudi 95 75 85 80 335 83,8 B 

3 Najmi Ilma 90 80 90 80 340 85 B 

4 Zulfikar 80 95 90 80 345 86,3 B 

 

Keterangan : 

• BS : Bekerja Sama 

• JJ : Jujur 

• TJ : Tanggung Jawab 

• DS : Disiplin 

 

Catatan : 

1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria: 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Cukup 

25  = Kurang 

2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria = 100 x 4 = 400 

3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = 340 : 4 = 85 

4. Kode nilai / predikat : 

81,00 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 

56,00 – 80,00 = Baik (B) 

25,00 – 55,00  = Cukup (C) 

00,00 –  25,00 = Kurang (K) 

5. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai 

 

b. Pengetahuan 

- Tertulis Uraian dan atau Pilihan Ganda  

 

CONTOH FORMAT PENILAIAN 

 

Sekolah : …………………………………………….. 

Kelas/Semester : …………………………………………….. 

Mata Pelajaran : …………………………………………….. 

Ulangan Harian Ke  : …………………………………………….. 

Tanggal Ulangan Harian : …………………………………………….. 

Bentuk Ulangan Harian : …………………………………………….. 

Materi Ulangan Harian : …………………………………………….. 

(KD / Indikator) : …………………………………………….. 

KKM : …………………………………………….. 

 

No 
Nama Peserta 

Didik 

Jenis 

Kelamin 

Indikator yang 

Belum Dikuasai (X) 

Indikator yang 

Sudah Dikuasai 

(Y) 

Nilai = 

X/Y *100 
Ket 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

dst       

 

c. Keterampilan 

- Penilaian Unjuk Kerja 

Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian keterampilan berbicara sebagai 

berikut: 

Instrumen Penilaian 

No Aspek yang Dinilai 

Sangat  

Baik  

(100) 

Baik  

(75) 

Kurang  

Baik  

(50) 

Tidak  

Baik  

(25) 

1 Ketrampilan Melakukan identifikasi     

2 
Ketrampilan mengelompokan faktor-

faktor pertumbuhan  
    



No Aspek yang Dinilai 

Sangat  

Baik  

(100) 

Baik  

(75) 

Kurang  

Baik  

(50) 

Tidak  

Baik  

(25) 

3 
Ketrampilan menyimpulkan hasil 

identifikasi 
    

 

Kriteria penilaian (skor) 

100  = Sangat Baik 

75 = Baik 

50  = Kurang Baik 

25  = Tidak Baik 

Cara mencari nilai (N) = Jumalah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali skor ideal 

(100) 
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