
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
RPP 

 
Mata Pelajaran : IPA Terpadu 
Jenjang : SMP 
Kelas/Semester : VIII / I 
Alokasi Waktu : 4 x 40 menit (2x pertemuan) 

 
 

A.  Standar Kompetensi 
Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. 

B. Kompetensi Dasar :  
 Mendeskripsikan tahapan perkembangan manusia. 

 
C.  Tujuan Pembelajaran 

1. Menentukan tahap-tahap perkembangan pada manusia. 
2. Mendiskusikan ciri-ciri remaja yang mengalami pubertas dan menstruasi pada perempuan. 
 

D. Indikator 
 Siswa dapat : 

1. Menggolongkan manusia berdasarkan usia. 
2. Menjelaskan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. 
3. Menjelaskan ciri-ciri remaja laki-laki. 
4. Menjelaskan ciri-ciri remaja perempuan. 
5. Membedakan masa subur dengan usia subur. 
6. Menjelaskan gejala fisik pre-menstruasi. 
 

E. Materi Pokok 
Ciri-ciri manusia berdasarkan usia (pertumbuhan dan perkembangan manusia)  

F. Metode Pengajaran 
metode diskusi informasi. 
 

G. Strategi Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Apersepsi 
Apakah ciri-ciri manusia yang kamu ketahui secara fisik? 

b. Motivasi  
Bagaimana tahapan perkembangan manusia sejak lahir sampai dewasa? 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi a. Guru menyajikan informasi tentang urutan perkembangan manusia menurut usia. 
b. Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok dan setiap kelompok diberi LDS 

(Lembar Diskusi Siswa). 

 

Elaborasi a. Masing-masing kelompok membahas keanekaragaman tahapan pertumbuhan dan 
perkembangan manusia secara terpisah. 

 

Konfirmasi a. Guru meminta 2 atau 3 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok dan ditanggapi oleh kelompok lain. 

b. Guru membantu siswa membuat kesimpulan hasil diskusi dan meluruskan hal-

hal yang dianggap kurang tepat. 

 
 

 
3. Penutup (20 menit) 

a. Guru menginformasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan di rumah. 
b. Post Test. 

 
Pertemuan kedua 
1. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Apersepsi 
Guru menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi sebelumnya. 

a. Motivasi 
Apakah menstruasi itu? Apakah wanita hamil juga mengalami menstruasi? 
 



2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Eksplorasi a. Guru menyajikan informasi singkat tentang masa remaja dan menampilkan video 
animasi terjadinya menstruasi. 

b. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 

 

Elaborasi c. Guru memberikan materi untuk didiskusikan. 
d. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya tentang : 

o Ciri-ciri remaja laki-laki. 
o Ciri-ciri remaja perempuan. 
o Beda masa subur dengan usia subur. 
o Gejala fisik pre menstruasi. 

 

Konfirmasi c. Guru meminta 2 atau 3 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok dan ditanggapi oleh kelompok lain. 

d. Guru membantu siswa membuat kesimpulan hasil diskusi dan meluruskan hal-

hal yang dianggap kurang tepat. 

 
 

 
3. Penutup (20 menit) 

a. Guru menginformasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan di rumah. 
b. Post  test. 

 
H. Sumber Belajar 

 

Video proses perkembangan janin 
Video animasi terjadinya menstruasi 
Charta organ reproduksi manusia 
Buku Sains Biologi Erlangga Kelas 8 
Buku BSE Kelas 8 Depdiknas 
Lembar Diskusi Siswa 

 
I. Penilaian 
 Pertemuan I 

a. Jenis Tagihan    : 1. Tes. 
  2. Non Tes. 
b. Teknik    : 1. Kuis. 
  2. Observasi. 
c. Soal / Instrumen   : Soal. 
d. Bentuk Instrumen  : 1. Isian Singkat. 

  2. Panduan Observasi 
 
 

LEMBAR DISKUSI SISWA 
 

1. Tujuan : Mengetahui ciri-ciri manusia pada usia tertentu. 
2. Langkah kegiatan diskusi: 

a. Pembentukan kelompok diskusi. 
b. Setiap kelompok mengamati foto atau gambar dari balita sampai manula. 
c. Siswa mendiskusikan secara kelompok ciri-ciri yang ditemukan pada foto atau gambar. 
d. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam diskusi kelas. 
e. Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan yang benar dari hasil diskusi kelas. 
f. Siswa mencatat rangkuman kesimpulan diskusi. 

3. Tabel diskusi kelompok 

Ciri-ciri fisik manusia berdasarkan usia 

Bayi/Balita Anak-anak Remaja Dewasa Manula 

 
 
 
 
 
 

 

    

 



Instrumen Penilaian 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat! 
1. Pertumbuhan badan paling cepat terjadi pada usia................ 
2. Balita dapat berjalan kira-kira pada usia..... 
3. Hormon yang berpengaruh terhadap ciri pertumbuhan sekunder wanita adalah..... 
4. Penyakit pengeroposan tulang yang sering menyerang manula disebut...... 
5. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan kumis pada laki-laki adalah...... 
6. Masa berhentinya menstruasi pada wanita dinamakan......... 
7. Pertumbuhan rambut pada sekitar alat kelamin menunjukkan ciri-ciri.... 
8. Membesarnya payudara pada wanita dipengaruhi hormon.... 
9. Perubahan suara yang terjadi pada anak laki-laki dipengaruhi hormon........  
10. Balita merangkak dapat berjalan pada usia.............. 

   
Kunci Jawaban 
1. Remaja 
2. 12 bulan atau lebih 
3. Estrogen  
4. Osteoporosis 
5. Testosteron 
6. Menopause  
7. Kelamin sekunder 
8. Estrogen 
9. Testosteron 
10. 7 bulan atau lebih 
Skor : 
1. Setiap jawaban betul diberi skor  1 
2. Setiap jawaban salah diberi skor  0 
 
Pertemuan 2 
Penilaian 
1. Jenis Tagihan    : Tes. 
2. Teknik    : Kuis. 
3. Soal / Instrumen   : Soal. 
4. Bentuk Instrumen  : Tes tertulis 

 
 

Soal : 
1. Jelaskan ciri-ciri remaja laki-laki! 
2. Jelaskan ciri-ciri remaja perempuan! 
3. Apa beda antara masa subur dengan usia subur? 
4. Jelaskan gejala fisik pre mentruasi! 

 
Kunci jawaban. 
1. Ciri-ciri remaja laki-laki  

- Tumbuhnya kumis, jambang atau jenggot, rambut disekitar alat kelamin. 
- Terjadinya perubahan suara pada laki-laki. 
- Dada menjadi lebih bidang. 

2. Ciri-ciri remaja perempuan. 
- Terjadinya perkembangan kelamin sekunder pada perempuan. 
- Payudara yang tumbuh dan membesar. 
- Tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin. 
- Terjadinya perubahan pita suara pada wanita. 
- Terjadinya menstruasi. 

3. Masa subur   : masa dimana seseorang mampu menghasilkan sel telur (untuk wanita) dan menghasilkan 
sperma (untuk laki-laki). 

Usia subur : usia antara 20 thn – 30 tahun.. 
4. Gejala fisik pre menstruasi 

- Terjadinya perubahan hormonal seperti suhu badan panas, mual, pusing, dll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skor : 
1. Setiap jawaban betul diberi skor 5. 
2. Nilai = jumlah skor x 5 
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