
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 
 

Satuan Pendidikan     : SMP N 1 SMP Sumbawa  

Mata Pelajaran        : IPA 

Kelas/Semester        : VIII / Ganjil 

Materi Pokok          : Sistem Gerak pada Manusia 

Alokasi Waktu         : 160 Menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

- Menganalisis struktur dan fungsi rangka 

- Menganalisis struktur dan fungsi sendi 

- Menganalisis struktur dan fungsi otot 

- Menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem gerak 

- Menyajikan hasil pengamatan dan dan identifikasi tentang sistem gerak manusia 

dan gangguan serta upaya mengatasinya 

 

B. Media Pembelajaran & Sumber Belajar 

        -  Media : Laptop, LCD, power point, gambar dan video yang relevan, dan 

fasilitas internet 

        -   Sumber Belajar : Buku IPA Kelas VIII, Kemendikbud, Tahun 2013 edisi 

2016. 

C. Kegiatan Pembelajaran  

     1.  Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

 Membuka pelajaran dengan salam pembuka dan berdoa  

  Memerikasa   kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran  sebelumnya dengan materi 

pelajaran              yang akan di lakukan selanjutnya   

 mengajukan pertanyaan pengingat hubungan dengan materi selanjutnya. 

 Motivasi : Manfaat dan tujuan mempelajari materi Sistem Gerak Pada Manusia   

 Penjelasan rincian materi yang akan di pelajari 

 Kompetensi yang ingin dicapai, serta metode belajar yang akan di gunakan 

2. Kegiatan Inti  

 Kegiatan Literasi : Motivasi murid yaitu dengan melihat, mengamati, dan 

menuliskannya kembali bahan bacaan   

 Critikal  Thingking : Murid fi beri kesempatan untuk bertanya tentang 

materi yang akan di pelajari sebanyak tiga pertanyaan mendasar yang 

berkaitan dengan materi Sistem Gerak pada Manusia 

 Collaboration :Murid di bagi dalam beberapa kelompok untuk melakukan 

diskusi kelompok, mengumpulkan imformasi, saling bertukar imformasi ,  dan  

mempresentasekan ulang tentang Sistem Gerak pada Manusia 

 Comunication : Murid mempresentasekan hasil kerja kelompok atau individu 

secara klasikal , mengajukan pertanyaan, menegemukakan pendapat, dan 

menanggapi pertanyaan yang di berikan oleh kelompok lain. 

 Creativity : Murid dan guru mengambil suatu kesimpulan materi yang sudah di 

pelajari tentang  Sistem Gerak pada Manusia, murid di beri kesempatan 

bertanya Kembali materi yang belum di pahami  

E. Kegiatan Penutup  

- Murid mengambil suatu kesimpulan atau merangkum materi pelajaran yang sudah 

di terima  

- Guru mengajukan pertanyaan berupa tes akhir untuk menguji pemahaman siswa 

tentang materi pelajaran yang sudah di pelajari 
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Kepala SMP Negeri 1 Sumbawa Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

(SRI NINGSIH, SPd.) (ATIEK SULISTIAWATI,SPD) 

Nip: 196306211984032005 Nip : 197606272007012017 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 
 

Satuan Pendidikan     : SMP N 1 SMP Sumbawa  

Mata Pelajaran            : IPA 

Kelas/Semester          : VIII / Ganjil 

Materi Pokok               : Sistem Gerak pada Manusia 

Alokasi Waktu             : 160 Menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

B. Media Pembelajaran & Sumber Belajar 

C. Kegiatan Pembelajaran 

D.  Kegiatan Penutup  

 

 


