
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah : SMK NEGERI 2 KISARAN 

Kelas/Semester : X/Ganjil 

Tahun Pelajaran : 2022/2023 

Kompetensi Keahlian : Agribisnis Perikanan Air Tawar 

Mata Pelajaran : Dasar-dasar Budidaya Perikanan 1 

Materi Pokok : Morfologi dan Anatomi Biota Air 

Alokasi Waktu : 4 X 2 JP (4 X 45 menit) (2 kali Pertemuan) 

 

 
A. Kompetensi Inti 

KI-3 (Pengetahuan) : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai 

dengan bidang dan lingkup kerja Agribisnis Perikanan Air Tawar. Pada 

tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks 

pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia 

kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.. 

KI-4 (Keterampilan) : 
Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai 

dengan bidang kerja Agribisnis Perikanan Air Tawar. Menampilkan kinerja 

di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan 

standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 

langsung. 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, 

gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 



B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.4 Menganalisis jenis ikan berdasarkan 

morfologi dan anatomi ikan 

 
4.4 Membedakan jenis ikan berdasarkan 

morfologi dan antomi ikan 

3.4.1. Memerinci karakteristik jenis ikan 

berdasarkan ciri morfologi nya (C4) 

 

4.4.1 Menunjukkan jenis ikan berdasarkan 

morfologi ikan melalui kegiatan praktikum 
(P3) 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran: 

1. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menganalisis karakteristik jenis-jenis ikan 

berdasarkan ciri       morfologi ikan 

2. Melalui kerja kelompok dan persentasi, siswa mampu menunjukkan jenis-jenis ikan 

berdasarkan     morfologi ikan 

D. Materi Pembelajaran 

Morfologi Ikan 

Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar suatu organisme. Bentuk luar dari 
organisme ini merupakan salah satu ciri yang mudah dilihat dan diingat dalam mempelajari 
organisme. Adapun yang dimaksud dengan bentuk luar organisme ini adalah bentuk tubuh, termasuk 

di dalamnya warna tubuh yang kelihatan dari luar. Pada dasarnya bentuk luar dari ikan dan berbagai 

jenis hewan air lainnya mulai dari lahir hingga ikan tersebut tua dapat berubah-ubah, terutama pada 
ikan dan hewan air lainnya yang mengalami metamorfosis dan mengalami proses adaptasi terhadap 

lingkungan (habitat). Namun demikian pada sebagian besar ikan bentuk tubuhnya relatif tetap, 

sehingga kalaupun terjadi perubahan, perubahan bentuk tubuhnya relatif sangat sedikit. 

Pada ikan dan pada hewan air lainnya pada umumnya bagian tubuh dibagi menjadi tiga bagian 

yakni bagian kepala, badan dan ekor, namun pada setiap jenis ikan ukuran bagian-bagian tubuh 

tersebut berbeda-beda tergantung jenis ikannya (perhatikan morfologi ikan pada berikut) . 

 



Gambar Bagian Tubuh Ikan 

 
Adapun organ-organ yang terdapat pada setiap bagian tersebut adalah : 

 Bagian kepala yakni bagian dari ujung mulut terdepan hingga hingga ujung operkulum 

(tutup insang) paling belakang. Adapun organ yang terdapat pada bagian kepala ini antara 

lain adalah mulut, rahang, gigi, sungut, cekung hidung, mata, insang, operkulum, otak, 

jantung, dan pada beberapa ikan terdapat alat pernapasan tambahan, dan sebagainya. 

 Bagian badan yakni dari ujung operkulum (tutup insang) paling belakang sampai pangkal 

awal sirip belang atau sering dikenal dengan istilah sirip dubur. Organ yang terdapat pada 

bagian ini antara lain adalah sirip punggung, sirip dada, sirip perut, hati, limpa, empedu, 

lambung, usus, ginjal, gonad, gelembung renang, dan sebagainya. 

 Bagian ekor, yakni bagian yang berada diantara pangkal awal sirip belakang/dubur 

sampai dengan ujung terbelakang sirip ekor. Adapun 119 yang ada pada bagian ini antara 

lain adalah anus, sirip dubur, sirip ekor, dan pada ikan-ikan tertentu terdapat scute dan 

finlet, dan sebagainya. 

 

 

Gambar Morfologi Ikan 

 
Adapun morfologi ikan yang terlihat dengan jelas dari luar antara lain adalah bentuk badan, 

mulut, cekung hidung, mata, tutup insang, sisik, gurat sisi (linea lateralis/LL), sirip dada, sirip perut, 

sirip punggung, sirip belakang, dan sirip ekor, bentuk dari sirip-sirip tersebut serta warna badan dan 

atau bagian-bagian badan tersebut 

1) Bentuk tubuh ikan 

Antara jenis yang satu dengan jenis lainnya berbeda-beda. Perbedaan bentuk tubuh ini pada 

umumnya disebabkan oleh adanya adaptasi terhadap habitat dan cara hidupnya. Adapun bentuk-

bentuk tubuh ikan tersebut dibagi dua yakni ikan yang bersifat : a) Simetri bilateral yaitu ikan 

yang apabila dibelah ditengah dengan potongan sagital, maka kita akan mendapatkan hasil yang 

sama persis antara bagian kiri dan bagian kanannya b) Non simetri bilateral yaitu 



ikan yang apabila dibelah di tengah dengan potongan sagital, maka kita akan mendapatkan hasil 

yang berbeda antara bagian kiri dan bagian kanannya 

a. Fusiform, dengan ciri bentuk tubuh ramping, potongan dan bentuk badan elips, bentuk 

ekor sempit, sering disebut dengan bentuk torpedo. Contohnya ikan tuna. 

b. Compressed, bentuk tubuhnya pipih dan kecepatan berenang konstan. Contohnya ikan 

mas. 

c. Depressed, badan berbentuk picak. Contohnya ikan pari. 

d. Angulliform, bentuk tubuh sangat panjang dan bundar. Contohnya ikan belut. 

e. Filiform, bentuk tubuh panjang seperti benang dan sangat tipis. Contohnya ikan snipe 

cel. 

f. Taeniform, bentuk tubuh pipih melebar pada bagian badan sampai ekor. Contohnya, 

ikan gunmel. 

g. Sagitiform, contohnya ikan pike dari famili Esocidae. 

h. Globiform, contohnya ikan in sucher 
 
 

 
2) Bentuk Mulut Ikan Posisi mulut pada ikan sangatlah bervariasi di setiap jenis ikan. Hal ini sangat 

tergantung dari kebiasaan ikan makan, jenis pakan yang dimakan serta ukuran pakan yang sesuai 

dengan bukaan mulut ikan. Jadi fungsi dari mulut selain itu bentuk, ukuran dan letak mulut ikan 

dapat menggambarkan habitat hidup ikan tersebut. 



 
 

3) Bentuk Sirip 

Bentuk sirip pada ikan baik sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip belakang (dubur) maupun 

sirip ekor beraneka ragam. Dari semua siripsirip tersebut yang lebih khas bentuknya dan terdapat 

pada berjenisjenis ikan adalah sirip ekor. 

Gambar Bentuk Sirip Ekor 

4) Linealateralis (LL) 

Kalau kita perhatikan morfologi ikan, kita seringkali mendapatkan ada semacam garis titik-titik 

pada ikan yang dikenal dengan istilah lineateralis (LL). Linealateralis adalah garis yang dibentuk 

oleh pori-pori, sehingga LL ini terdapat baik pada ikan yang bersisik maupun ikan yang tidak 

bersisik. Pada ikan yang tidak bersisik LL terbentuk oleh pori-pori yang terdapat pada kulitnya, 

sedangkan pada ikan yang bersisik LL terbentuk oleh sisik yang berpori. Pada umumnya ikan 

mempunyai satu buah garis LL, namun demikian adapula ikan yan mempunyai beberapa buah 

LL. LL ini berfungsi LL untuk mendeteksi keadaan linkungan, terutama kualitas air dan juga 

berperan dalam proses osmoregulasi. 

 
5) Ciri Meristik dan Ciri Morfometrik 

Dalam menentukan identifikasi seringkali kita melakukan pengukuran dan penghitungan yang 

dikenal dengan ciri meristik dan morfometrik. Adapun yang dimaksud dengan meristik adalah 

ciri yang berkaitan dengan jumlah bagian tubuh tertentu atau pengamatan tentang jumlah dan 

jenis duri, jari-jari sirip pada setiap jenis sirip yang ada, jumlah sisik pada gurat sisi seperti jumlah 

jari-jari keras dan jumlah jari-jari lemah pada sirip punggung, dan sebagainya. Adapun 



yang dimaksud dengan morfometrik adalah ciri yang berkaitan dengan pengamatan ukuran tubuh 

seperti panjang total, panjang kepala, dan sebagainya. 

 

Pengukuran Meristik Dan Morfometrik Ikan 

 
Contoh pengukuran Meristik Ikan sebagai berikut : 

(1) Rumus Meristic ikan Siganus luridus misalnya : D, XIV+10; A, VII+8-9;P, 16- 

17; V, I+3+I; GR, 18-22. 

(2) Artinya ikan ini memiliki 14 duri sirip punggung bagian depan (D), diikuti 

dengan 10 jari-jari lunak pada bagian kedua. 

(3) A berarti sirip anal, P (=Pectoral), V (=ventral), GR (menunjukkan bentuk 

sirip anal) dan jumlah jari-jari sirip pada bagian atas (=18) dan pada bagian 

bawah (=22). 

 
 
 

6) Tipe sisik 

Sisik merupakan sistem penutup tubuh ikan berupa tulang lunak yang tipis yang tersusun dari 

mineral kapur. Fungsi sisik antara lain : (1) Pelindung tubuh ikan. (2)Sebagai penentu umur ikan 

pada sisik sikloid dan ctenoid. (3) Juga sebagai sistem eksresi. 

Sisik ada bermacam macam antara lain: 



a. Sycloid 
Sycloid (sisik lingkaran), umumnya terdapat pada 

ikan yang berjari-jari lemah dan berenang lambat 

(Malacopterygii), misalnya padaikan mas, tawes, 
gurami. 

 

b. Ctenoid 
Sisik ctenoid (sisik sisir), mempunyai kteni (duri) 

pada bagian posterior, umumnya terdapat pada 

ikan-ikan berjari-jari keras (Acanthopterygii), 
misalnya terdapat 

pada ikan nila, tambakan, sepat, belanak. 

 

c. Ganoid 
Ganoid berlapis-lapis (garam-garam organik), 

merupaklan sisik yang padat dan ukurannya besar. 

Sisik ini tersusun rapi dengan pola miring. 
Biasanya ditemukan pada Actinopterigji. 

polypterus, 

lepisostidae, poliodontidae, 
acipenceridae. 

 

d. Plakoid 
Sisik plakoid merupakan sisik yang berbentuk 

seperti duri, terdapat pada ikan golongan 

Chondrichtyes (bertulang rawan), misalnya pada 
ikan pari. 

 

e. Cosmoid 

Sisik kosmoid merupakan sisik yang dimiliki oleh ikan 

ikan pada zaman purba dan sekarang telah menjadi 

fosil. 

 



E. Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan Pembelajaran : Saintifik 

2. Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya Jawab, Demontrasi, Praktek dan Penugasan 

3. Model Pembelajaran : Project Based Learning (PBL) 

 
F. Media Pembelajaran 

1 Video Pembelajaran. 

2 Slide Powerpoint. 

 
G. Sumber Belajar 

1. Media : Video, dengan link https://www.youtube.com/watch?v=ujRNLvIZehU dan 

https://www.youtube.com/watch?v=RCmky3XjV9M 

2. Alat : LCD, Laptop, ikan 

3. Buku paket : Buku Teks Bahan Ajar Siswa. Dasar-dasar Budidaya Perairan. Kelas X. 

Semester 1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

4. Bahan : LKPD 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

I. Pertemuan 1 (2 X 45 menit) 

Tahapan 

Pembelajaran 

Langkah-langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 
● Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan 

syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai 

pembelajaran 

● Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
● Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

 
Aperpepsi 

● Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya : Pada pertemuan 
sebelumnya kita telah mempelajari Klasifikasikan jenis-jenis 

komoditas & karakteristik komoditas perairan yang memiliki 

nilai ekonomi tinggi (lokal, regional dan internasional) 

● Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 
pelajaran yang akan dilakukan : Bagaimana cara mengenali 

jenis ikan berdasarkan morfologi ikan? 

 

Motivasi 
● Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

● Apabila materi/tema/problem ini kerjakan dengan baik dan 
sungguh-sungguh atau dikuasai dengan baik, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan materi yang dipelajari 
● Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang 

15 menit 

https://www.youtube.com/watch?v=ujRNLvIZehU
https://www.youtube.com/watch?v=RCmky3XjV9M


 berlangsung 

 

Pemberian Acuan 
● Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

● Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KBM pada pertemuan yang berlangsung 

● Pembagian kelompok belajar 
● Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar 

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 1. Menentukan Pertanyaan Mendasar 
 Guru menayangkan video terkait morfologi, meristik dan 

morfometrik ikan, kemudian membagikan bahan ajar    . 

 Guru memberikan pertanyaan : bagaimana caranya 

mengidentifikasi jenis ikan berdasarkan morfologinya? 

 Siswa menyimak video yang ditayangkan guru 

 Siswa mengamati morfologi ikan melalui bahan 

yang dibagikan guru.  

 

2. Mendesain Perencanaan Proyek 

 Guru dan membagikan LKPD 
 Guru memberikan arahan dan cara pengerjaan proyek dan 

mengarahkan siswa untuk menggali informasi pendukung 

lainnya yang terkait dengan morfologi ikan   
 Siswa berdiskusi dalam kelompoknya untuk 

menyusun rencana pembuatan proyek, meliputi 

materi, pembagian tugas, persiapan alat dan bahan 

(Literasi, HOTS, Integrasi, Critical Thinking, 
Cimmunication) 

 Siswa menuliskan hasil diskusi ke dalam LKPD yang telah 

diberikan. 

 

3. Menyusun Jadwal 
 Guru memantau keterlibatan setiap anggota kelompok dalam 

berdiskusi dan mengumpulkan data 

 Siswa menyusun jadwal mulai dari memilih bahan 

yang digunakan, menyusun formula identifikasi 

morfologi dan morfometrik ikan.  

 Siswa bersama kelompoknya  memperesentasikan 
rencana proyeknya dan alasan pemilihan proyek 

 

 

60 menit 



   

Penutup Guru : 

● Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan hasil 
belajar hari ini. “Berdasarkan data yang sudah kalian temukan, 

cobalah buat kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini. 

 Melakukan penutupan dengan memanjatkan syukur kepada 

Tuhan YME dan berdoa, mengucapkan salam untuk menutup 
pembelajaran 

 

Siswa : 
● Siswa dapat menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilakukan.”Berdasarkan pengetahuan morfologi, meristik dan 
morfometrik kita dapat mengelola ikan dengan lebih tepat” 

15 menit 

 

 

 II. Pertemuan 2 (2 X 45 menit) 

 

Tahapan 

Pembelajaran 
Langkah-langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 
● Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan 

syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai 

pembelajaran 

● Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
● Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

 

Aperpepsi 

● Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 
materi/tema/kegiatan sebelumnya : Pada pertemuan 

sebelumnya kita telah mempelajari ciri-ciri morfologi 

melalui morfometrik dan meristik.  

● Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 
pelajaran yang akan dilakukan : Berdasarkan proyek yang 

dilakukan, apakah morfologi ikan yang berbeda menunjukkan 

jenis ikan yang berbeda? 

 

Motivasi 
● Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

● Apabila materi/tema/problem ini kerjakan dengan baik dan 

sungguh-sungguh atau dikuasai dengan baik, maka peserta 

didik diharapkan dapat menjelaskan materi yang dipelajari 
● Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang 

15 menit 



 berlangsung 

 

Pemberian Acuan 
● Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

● Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan KBM pada pertemuan yang berlangsung 

● Pembagian kelompok belajar 
● Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar 

sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 4. Memonitor Keaktifan dan Perkembangan Proyek 
 Guru mamantau keaktifan peserta didik dalam melaksanakan 

proyek, memantau realisasi perkembangan proyek, dan 
membimbing jika mengalami kesulita. 

 Siswa melakukan proyek sesuai kesepakatan waktu, 

mencatat setiap tahapan praktikum, mendiskusikan 

masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan 
guru.  

 

5. Menguji Proses dan Hasil Belajar 

 Guru berdiskusi tentang produk yang telah dibuat, 

memantau keterlibatan peserta didik, mengukur ketercapaian 

standar 

 Siswa membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan 
membuat laporan produk/ karya untuk dipaparkan kepada 

orang lain.  

 

6. Evaluasi Pengalaman Belajar 
 Guru membimbing proses persiapan presentasi hasil proyek 
 Guru mengumpulkan dan menilai laporan hasil proyek 

 Siswa mempresentasikan laporan proyek, dan 

ditanggapi oleh kelompok lainnya. 

 

 

60 menit 



   

Penutup Guru : 
● Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 

● Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan hasil 
belajar hari ini. “Berdasarkan data yang sudah kalian temukan, 

cobalah buat kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini. 

 Melakukan penutupan dengan memanjatkan syukur kepada 
Tuhan YME dan berdoa, mengucapkan salam untuk menutup 
pembelajaran 

 

Siswa : 
● Siswa dapat menyimpulkan pembelajaran yang telah 

dilakukan.”Berdasarkan pengetahuan morfologi, meristik dan 
morfometrik kita dapat mengelola ikan dengan lebih tepat” 

15 menit 

 

……….., 30 Januari 2023 
Mengetahui, 

Ka. SMK Negeri 2 Kisaran Guru Mata Pelajaran 
 

 

 

 

 

Sahata Turnip, S.Pd, M.Si                    Ida Royani S. Lumbantoruan S.Pi 

NIP 
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