
Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Lampiran 2.a. Rencana Pelakasanaan Pembelajaran I (Siklus I) 

Mata Pelajaran  :   Biologi 

Kelas/semester :   X/ 2 

Pertemuan ke  :    1 dan 2 dari siklus I 

Alokasi waktu  :    6 jam pelajaran 

Standar Kompetensi   : 3.3.Mendeskripsikan cirri-ciri Divisio dalam dunia tumbuhan dan 

peranannya bagi kelangsungan hidup di bumi 

Nilai Karakter Yang Ditanamkan: 

 Jujur, rasa ingin tahu, kerjasama, peduli lingkungan, aktif, 

kreatif. 

Indikator              :    

1. Mengidentifikasi cirri-ciri umum Plantae 

2. Membedakan cirri-ciri tumbuhan lumut, paku, dan biji 

3. Menjelaskan siklus hidup tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji 

I. Tujuan Pembelajaran . 

Peserta didik dapat: 

1. Mengidentifikasi cirri-ciri umum Plantae 

2. Mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan lumut 

3. Mengidentifikasi ciri-cri tumbuhan paku 

4. Mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan biji 

5. Mengidentifikasi perbedaan tumbuhan lumut, paku, dan biji 

6. Menjelaskan siklus hidup tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji 

II. Materi Pelajaran  

 Materi pokok : Plantae 

 Sub mmateri :  

- cirri –ciri umum Plantae 

-  cirri-ciri Lumut, paku,dan  biji 

- Siklus hidup Lumut, Paku, dan Biji 

 

III. Metode dan model pembelajaran. 

a. metode :    - Pembelakaran langsung             



 b. Model pembelajaran : 

   Model pembelajaran  Team Quiz 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan I ( Tujuan Pembelajaran 1-5)   

No Kegiatan 

Guru Peserta Didik 

1. Kegiatan Awal 

 Memberi salam dan memimpin 

berdoa 

 Apersepsi (Prasarat pengetahuan) 
dengan bertanya‟ Sebutkan ciri-ciri 

dari  kingdom jamur‟ 

 Memotivasi peserta didik dengan 
mengajukan pertanyaan “Dalam 

sistem klasifikasi 6 kingdom 

setelah kingdom jamur, kita 

mempelajari kingdom apa?,  

• Menyebutkan tujuan pembelajaran 

yang harus dicapai dalam belajar‟  

 

 Menjawab salam dan berdoa 

 Menjawab pertanyaan guru 
(harapan guru, peserta didik 

menjawab „eukariotik, tidak 

berklorofil, hetrotrof dll ‟ 

 Menjawab pertanyaan guru 
(harapan guru, peserta didik 

menjawab „ Plantae ” 

 

 

 Menulis tujuan pembelajaran 

 

2. Kegiatan Inti 

 Guru membagi siswa menjadi tiga 

kelompok 

 Guru presentasi materi ciri-ciri 
Plantae dan lumut pembelajaran 

selama sepuluh menit 

 Guru meminta kelompok A untuk 
menyiapkan pertanyaan berkaitan 

dengan materi yang baru saja 

disampaikan, dan meminta 

kelompok B untuk menjawab, jika 

kelompok B tidak mampu 

menjawab maka dilempar ke 

kelompok C, selanjutka kel A 

memberi pertanyaan kepada 

kelompok C, dan jika kelompok C 

tidak dapat menjawab maka 

dilempar kepada kelompok B 

  Jika tanya jawab selesai 
dilanjutkan presentasi materi 

tumbuhan paku  

  guru menunujuk kelompok B 

menjadi kelompok penanya dan 

diminta melakukan proses yang 

sama seperti kelompok A. 

  Setelah kelompok B selesai 
dengan pertayaannya dilanjutkan 

 

 Duduk berkelompok 

 Memperhatikan presentasi guru 
dan mencatat poin-poin penting 

 Kelompok A diskusi membuat 
pertanyaan, kelompok B dan C 

memeriksa catatan, kemudian 

Kelompok A memberikan 

pertanyaan kepada Kelompok 

B, jika kelompok B tidak dapat 

menjawab dilemparkan kepada 

kelompok C.Setelah itu 

kelompok A memberikan 

pertanyaan kepada kelompok 

C, dan jika Kelompok C tidak 

dapat menjawab dilempar 

kepada kelompok B 

 Memperhatikan presentasi 
bagian kedua dan mencatat 

poin-poin penting 

 Kelompok B menjadi kelompok 

penanya dan kel A dan C 

kelompok penjawab, dengan 

mekanisme yang sama dengan 

yang dilakukan kelompok A 

 Memperhatikan resentasi 
bagian ketiga 



dengan presentasi materi tumbuhan 
biji  

 Guru menunjuk kelompok C 

sebagai kelompok penanya. 
 

  Pembelajaran diakhiri penguatan 
materi dengan menyimpulkan 

tanya jawab dan menjelaskan 

sekiranya ada pemahaman peserta 

didik yang keliru. 
 

 Kelompok C menjadi kelompok 
penanya dan kelompok A dan B 

sebagai kelompok penjawab, 

mekanisme sama dengan yang 

dilakukan kelompok A dan B 

 Memperhatikan penguatan guru 
dan membuat simpulan 

dipimpin guru 

3.  Kegiatan akhir 

 evaluasi (tes) 

 pemberian tugas 

 Mengerjakan tes 

 Melaksanakan tugas guru 

 

Pertemuan II (Tujuan Pembelajaran 6) 

No Kegiatan 

Guru Peserta Didik 

1. Kegiatan Awal 

 Memberi salam dan memimpin 
berdoa 

 Apersepsi (Prasarat pengetahuan) 
dengan bertanya‟ Apa saja ciri-ciri 

plantae secara umum‟ 

 Memotivasi peserta didik dengan 

mengajukan pertanyaan 

“Bagaimana reproduksi tumbuhan 

lumut, paku, dan biji‟? 

 Menyebutkan tujuan pembelajaran 
yang harus dicapai dalam belajar‟  

 

 Menjawab salam dan berdoa 

 Menjawab pertanyaan guru 
(harapan guru, peserta didik 

menjawab „beklorofil, 

berdidnding sel, autotrof ‟ 

 Menjawab pertanyaan guru 

(harapan guru, peserta didik 
menjawab „ seksual dan aseksual 

” 

 Menulis tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti 

 Guru membagi siswa menjadi tiga 

kelompok 

 Guru presentasi materi 
pembelajaran tentang siklus hidup 

lumut selama sepuluh menit 

 Guru meminta kelompok A untuk 
menyiapkan pertanyaan berkaitan 

dengan materi yang baru saja 

disampaikan, dan meminta 

kelompok B untuk menjawab, jika 

kelompok B tidak mampu 

menjawab maka dilempar ke 

kelompok C, selanjutka kel A 

memberi pertanyaan kepada 

kelompok C, dan jika kelompok C 

tidak dapat menjawab maka 

dilempar kepada kelompok B 

 

 Duduk berkelompok 
 

 Memperhatikan presentasi guru 
dan mencatat poin-poin penting 

 

 Kelompok A diskusi membuat 
pertanyaan, kelompok B dan C 

memeriksa catatan, kemudian 

Kelompok A memberikan 

pertanyaan kepada Kelompok 

B, jika kelompok B tidak dapat 

menjawab dilemparkan kepada 

kelompok C.Setelah itu 

kelompok A memberikan 

pertanyaan kepada kelompok 

C, dan jika Kelompok C tidak 

dapat menjawab dilempar 



 

  Jika tanya jawab selesai 
dilanjutkan presentasi materi kedua 

yaitu siklus hidup tumbuhan paku 

 

  guru menunujuk kelompok B 
menjadi kelompok penanya dan 

diminta melakukan proses yang 

sama seperti kelompok A. 
 

  Setelah kelompok B selesai 
dengan pertayaannya dilanjutkan 

dengan presentasi materi siklus 

hidup tumbuhan biji  

 Guru menunjuk kelompok C 
sebagai kelompok penanya. 

 

  Pembelajaran diakhiri penguatan 

materi dengan menyimpulkan 

tanya jawab dan menjelaskan 

sekiranya ada pemahaman peserta 

didik yang keliru 

kepada kelompok B 

 Memperhatikan presentasi 

bagian kedua dan mencatat 

poin-poin penting 

 

 Kelompok B menjadi kelompok 
penanya dan kel A dan C 

kelompok penjawab, dengan 

mekanisme yang sama dengan 

yang dilakukan kelompok A 

 Memperhatikan resentasi 
bagian ketiga 

 Kelompok C menjadi kelompok 

penanya dan kelompok A dan B 

sebagai kelompok penjawab, 

mekanisme sama dengan yang 

dilakukan kelompok A dan B 

 Memperhatikan penguatan guru 
dan membuat simpulan 

dipimpin guru 

3.  Kegiatan akhir 

 evaluasi (tes) 

 pemberian tugas 

 Mengerjakan tes 

 Melaksanakan tugas guru 

 

V. Sumber/alat/bahan pembelajaran. 

 A. Sumber Pembelajaran : - buku Paket Biologi 1 hal ; 

- buku lain yang relevan 

 B. Alat pembelajaran      : LCD, Laptop     

 C. Bahan Pembelajaran   : -  

VI. Penilaian. 

a. Teknik  Penilaian : tes tertulis 

b. Bentuk  tes ; esaai 

c. Instrumen   : -kognitif : terlampir 

 

Luwuk,      Maret  2015 

Mengetahui  

Kepala SMA N 2 Luwuk      Guru Mata Pelajaran 
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