
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SMA N 34 Jakarta 

Kelas / Semester   : XI IPA / 1 ( Ganjil ) 

Mata Pelajaran   : Biologi 

Topik    : Sistem Pencernaan Makanan 

Sub Topik   : Sistem Pencernaan Makanan pada Manusia 

Pertemuan Ke   : 1 

Alokasi Waktu   :  1 kali pertemuan (3 x 45 menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca) dan bertanya berdasarkan rasa ingn tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan 

tempat bermain 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.7 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem 

pencernaan dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioprosesnya sehingga dapat 

menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada 

sistem pencernaan manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan 

simulasi 

 

C. Indikator 

1. Mengamati bagian saluran pencernaan pada manusia.   

2. Menggunakan gambar mengenali tempat  kedudukan alat dan kelenjar pencernaan  

serta fungsinya melalui kerja kelompok. 



3. Mengumpulkan data informasi kelaianan-kelainan yang mungkin terjadi pada sistem 

pencernaan manusia dari berbagai sumber. 

4. Mengaitkan hasil pengamatan dan eksperimen tentang struktur, fungsi sel penyusun 

jaringan pada sistem pencernaan dan kelainan pada sistem pencernaan. 

5. Mengaitkan beberapa permasalahan dengan pencernaan dengan konsep yang sudah 

dipelajari. 

6. Menjelaskan struktur sel penyusun jaringan pencernaan dan mengaitkan dengan 

fungsinya. 

7. Menjelaskan cara menjaga kesehatan diri dengan prinsip-prinsip dalam perolehan 

nutrisi dan energi melalui makanan dan kerja sistem pencernaan. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah proses belajar mengajar diharapkan peserta didik dapat: 

1. mengenali tempat  kedudukan alat dan kelenjar pencernaan  serta fungsinya 

2. Mengaitkan hasil pengamatan dan eksperimen tentang struktur, fungsi sel penyusun 

jaringan pada sistem pencernaan dan kelainan pada sistem pencernaan. 

3. Mengaitkan beberapa permasalahan dengan pencernaan dengan konsep yang sudah 

dipelajari. 

4. Menjelaskan struktur sel penyusun jaringan pencernaan dan mengaitkan dengan 

fungsinya. 

5. Menjelaskan cara menjaga kesehatan diri dengan prinsip-prinsip dalam perolehan 

nutrisi dan energi melalui makanan dan kerja sistem pencernaan. 

 

E. Materi Ajar 

Proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan 

dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Antara proses dan organ-organ serta kelenjarnya 

merupakan kesatuan sistem pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia terjadi di 

luar sel, disebut pencernaan ekstrasekuler. Sistem pencernaan manusia tersusun dari saluran 

pencernaan (mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus) dan 

kelenjar pencernaan (hati dan pankreas). 

Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam 

seperti berikut. 

1. Proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang 

terjadi di lambung. 



2. Proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan 

dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran 

kecil. 

Adapun proses pencernaan makanan meliputi hal-hal berikut. 

1. Ingesti 

2. Mastikasi 

3. Deglutisi 

4. Digesti 

Sistem pencernaan terdiri dari organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Berikut 

alat-alat pencernaan yang dibutuhkan pada proses pencernaan. 

1. Mulut  

Makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, 

dan kelenjar ludah (glandula salivales).  

 

2. Kerongkongan (Esofagus) 

Kerongkongan merupakan saluran panjang (± 25 cm) yang tipis sebagai jalan bolus 

dari mulut menuju ke lambung. Fungsi kerongkongan ini sebagai jalan bolus dari mulut 

menuju lambung. 

 
3. Lambung 

Lambung merupakan saluran pencernaan yang berbentuk seperti kantung, terletak di 

bawah sekat rongga badan. Lambung terdiri atas tiga bagian sebagai berikut. 

a. Bagian atas disebut kardiak, merupakan bagian yang berbatasan dengan esofagus. 

b. Bagian tengah disebut fundus, merupakan bagian badan atau tengah lambung. 

c. Bagian bawah disebut pylorus, yang berbatasan dengan usus halus.  

Pada lambung terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara 

mekanik dengan gerakan otot lambung yang disebut dengan gerakan peristaltic. Secara 

kimiawi dengan bantuan getah lambung seperti asam lambung/HCl dan enzim-enzim 

pencernaan. Enzim-enzim pencernaan tersebut antara lain pepsin, rennin dan lipase.  

 

4. Usus Halus  

Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6–8 meter, 

lebar 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut vili atau jonjot-jonjot usus. Vili ini 

berfungsi memperluas permukaan usus halus yang berpengaruh terhadap proses penyerapan 



makanan. Usus halus dibagi menjadi tiga bagian, yakni duodenum, jejunum dan ileum. Di 

usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan menggunakan getah usus, getah 

pancreas dan getah empedu. 

 

5. Usus Besar 

Usus besar atau kolon memiliki panjang ± 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, 

kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara intestinum tenue (usus halus) dan 

intestinum crassum (usus besar) terdapat sekum (usus buntu). Pada ujung sekum terdapat 

tonjolan kecil yang disebut appendiks (umbai cacing) yang berisi massa sel darah 

putih yang berperan dalam imunitas. 

Zat-zat sisa di dalam usus besar ini didorong ke bagian belakang dengan gerakan 

peristaltik. Zat-zat sisa ini masih mengandung banyak air dan garam mineral yang diperlukan 

oleh tubuh. Air dan garam mineral kemudian diabsorpsi kembali oleh dinding kolon, yaitu 

kolon ascendens. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1 sampai 4 hari. Pada saat itu 

terjadi proses pembusukan terhadap zat-zat sisa dengan dibantu bakteri Escherichia coli, yang 

mampu membentuk vitamin K dan B12. Selanjutnya dengan gerakan peristaltik, zat-zat sisa 

ini terdorong sedikit demi sedikit ke saluran akhir dari pencernaan yaitu rektum dan 

akhirnya keluar dengan proses defekasi melewati anus. 

 

F. Metode Pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) mixed Two Stay Two Stray (TSTS) 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Langkah Pembelajaran Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Nilai Karakter 
Kegiatan Awal ( menit) 
Mengorientasikan Guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran, 
logistik yang 
diperlukan 

Siswa 
mendengarkan 
penjelasan awal 
guru 

a. Proaktif 
b. Responsif  

Guru mengenalkan 
sekilas pada siswa 
tentang organ-organ 
dan kelenjar yang 
terkait dengan sistem 
pencernaan pada 
manusia menggunakan 
media gambar 

Siswa 
memperhatikan 
penjelasan awal 
guru 

Guru memaparkan 
beberapa masalah 
berupa penyakit/ 

Siswa membatasi 
permasalahan dan 
memilih penyakit 



kelainan terkait dengan 
sistem pencernaan 
pada manusia 

mana yang ingin 
mereka pecahkan 

Kegiatan Inti ( menit) 
Mengorganisasikan 
peserta didik  

Guru membentuk 
siswa ke dalam tiga 
kelompok dan 
memberikan setiap 
kelompok “penyakit” 
terkait sistem 
pencernaan 

Siswa masuk ke 
dalam kelompok 
sesuai dengan 
pembagian 
kelompok yang 
dibuat oleh guru dan 
mendapatkan 
masalah berupa 
kasus/penyakit 
terkait dengan 
sistem pencernaan 
pada manusia 

a. Disiplin  
b. Tanggung 

jawab 
c. Toleran 
d. Gotong 

royong 
e. Kreatif 

Guru memberikan clue 
pada masing-masing 
kelompok berupa 
gejala utama penyakit 
terkait sistem 
pencernaan yang 
dialami oleh kelompok 
lain 

Siswa mendapatkan 
clue berupa gejala 
utama penyakit 
terkait sistem 
pencernaan yang 
dialami oleh 
kelompok lain 

Guru mengarahkan 
siswa untuk berdiskusi 
dalam kelompok untuk 
merumuskan 
informasi-informasi 
berupa gejala dan 
penyebab dari penyakit 
yang dialami oleh 
kelompoknya masing-
masing 

Siswa berdiskusi 
dalam kelompok 
untuk merumuskan 
informasi-informasi 
berupa gejala dan 
penyebab dari 
penyakit yang 
dialami oleh 
kelompoknya 
masing-masing  

Membimbing 
penyelidikan individu 
dan kelompok 

Guru menginstruksikan 
dua orang perwakilan 
setiap kelompok untuk 
berkeliling ke 
kelompok-kelompok 
lain untuk 
mendapatkan informasi 
yang mereka butuhkan 
untuk menyelesaikan 
masalah “penyakit” 
yang dialami oleh 
kelompok lain dengan 
panduan worksheet 

dua orang 
perwakilan setiap 
kelompok untuk 
berkeliling ke 
kelompok-kelompok 
lain untuk 
mendapatkan 
informasi yang 
mereka butuhkan 
untuk 
menyelesaikan 
masalah “penyakit” 
yang dialami oleh 
kelompok lain 
dengan panduan 
worksheet 

Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya 

Guru menugaskan 
siswa yang tinggal di 
kelompoknya untuk 
menjawab pertanyaan-

siswa yang tinggal 
di kelompoknya 
untuk menjawab 
pertanyaan-



pertanyaan yang 
ditanyakan oleh 
kelompok lain (berupa 
clue)  

pertanyaan yang 
ditanyakan oleh 
kelompok lain 
(berupa clue) 

Guru menugaskan 
siswa untuk kembali ke 
kelompoknya masing-
masing untuk 
berdiskusi 
memecahkan masalah 
berdasarkan data-data 
yang didapat dan 
sumber belajar lain  

siswa kembali ke 
kelompoknya 
masing-masing 
untuk berdiskusi 
memecahkan 
masalah berdasarkan 
data-data yang 
didapat dan sumber 
belajar lain 

Guru menugaskan 
siswa untuk membuat 
laporan hasil 
diskusinya  

siswa membuat 
laporan hasil 
diskusinya 

Kegiatan Akhir ( menit) 
Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 

Guru menugaskan 
siswa untuk 
mempresentasikan 
hasil diskusinya di 
depan kelas dan 
kelompok 

siswa 
mempresentasikan 
hasil diskusinya di 
depan kelas dan 
kelompok 

a. Gotong 
royong 

b. Jujur 
c. Disiplin 

 

Guru mengelaborasi 
hasil kegiatan siswa 
serta melakukan 
konfirmasi untuk 
meluruskan konsep 

Siswa 
memperhatikan 
penjelasan yang 
disampaikan oleh 
guru 

 

H. Alat/Bahan/Sumber Pembelajaran 

1. Alat 

a. Gambar torso organ-organ terkait dengan sistem pencernaan pada manusia 

b. Papan tulis dan spidol 

2. Sumber  

a.  Campbell, Neil A dan Reece Mitchele. Biologi Jilid I. Jakarta: Erlangga, 2002. 

b. Purnomo, dkk. Biologi Kelas XI untuk SMA dan MA. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional, 2009.  

 

I. Penilaian 

1. Tes lisan 
a. Keberanian menjawab/ menyampaikan pendapat dalam diskusi kecil 
b. Ketepatan jawaban 
c. Keseriusan dan konsentrasi dalam menyimak pertanyaan 

2. Tes tertulis 
a. Membuat hasil diskusi dalam bentuk laporan tertulis 



Penilaian Afektif 

No Nama 

      Aspek yang dinilai 

skor Nilai Ketrampilan 

bertanya 

Ketrampilan 

berkomuni 

kasi 

Kerja 

sama 

Ketepatan 

waktu 
Partisipasi 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2   

1                   

2                   

3                   

4                   

 

Keterangan: 

Skor 0 = tidak lengkap/tidak rapi/tidak ada kerja sama/kurang tepat waktu/kurang 

berpartisipasi 

Skor 1 = kurang lengkap/kurang rapi/kurang ada kerja sama/kurang tepat waktu/kurang 

berpartisipasi 

Skor 2 = lengkap/ rapi/kerja sama baik/tepat waktu/partisipasi baik 

Jumlah skor maksimum = 10 

Nilai yang dicapai = 
100x

skormaksimumJumlah

dicapaiyangskorJumlah

 

Kriteria nilai: 90 − 100   =   A  50 − 60              =  C 

             70 −  80    =    B  kurang dari 50  =  D 

 

Penilaian Psikomotorik 

 
No 

Nama 

siswa 

      Aspek yang dinilai 

skor Nilai 
Ketrampilan  

menggunakan 

alat 

Ketrampilan 

pengumpulan 

data  

Ketram

pilan 

pengola

han 

data 

Keterampil

an 

presentasi 

Ketrampilan 

bertanya 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2   

1                   

2                   

3                   

4                   

 

Indikator penilaian: 
 

Skor 0 = tidak trampil menggunakan alat/tidak mengumpulkan data /tidak ada pengolahan 

data/tidak melakukan presentasi/ tidak bertanya 



Skor 1 = kurang trampil menggunakan alat/mengumpulkan data kurang lengkap/pengolahan 

data kurang sempurna / kurang aktif dalam melakukan presentasi/jarang  bertanya 

Skor 2 = trampil menggunakan alat/mengumpulkan data lengkap/ ada pengolahan data/ 

presentasi baik/ sering bertanya 

 

Jumlah skor maksimum = 10 

Nilai yang dicapai = 
100x

skormaksimumJumlah

dicapaiyangskorJumlah

 

 

Penilaian Aspek Kognitif 
 
 

Contoh Lembar Kerja Siswa 
Sistem Pencernaan pada Manusia 
Metode Problem Based Learning 

 

Need to Know Worksheet 

Masalah Kelompok  : 

Anggota    : 

Jenis Penyakit/Kelainan : 

 

1. Apa yang kamu ketahui tentang  penyakit/kelainan tersebut? 

 

2. Apa yang perlu kamu ketahui tentang penyakit/kelainan tersebut? 

 

3. Cara apa yang kamu gunakan untuk memecahkan masalah tersebut? (wawancara/ 

kepustakaan/ internet/ eksperimen) 

 

4. Data  

 
5. Hasil dan Pembahasan 

 

 

Skoring :  



Nomor Skor 

1 15 

2 15 

3 15 

4 25 

5 30 

Total  100 

     

 

 

 

 

Jakarta, 21 November 2013 

Mengetahui, 

Dosen Pembimbing              Mahasiswa 

 

 

Dr. Sujiyo Miranto, M.Pd.    Qumillaila 

      NIM. 1110016100026 

  



Contoh Lembar Kerja Siswa 
Sistem Pencernaan pada Manusia 
Metode Problem Based Learning 

 

Need to Know Worksheet 

Masalah Kelompok  : 

Anggota    : 

Jenis Penyakit/Kelainan : 

 

6. Apa yang kamu ketahui tentang  penyakit/kelainan tersebut? 

 

 

 

 

7. Apa yang perlu kamu ketahui tentang penyakit/kelainan tersebut? 

a. Gejala  

b. Penyebab 

c. Organ yang mengalami kerusakan/gangguan 

d. Lainnya……….. 

 

8. Cara apa yang kamu gunakan untuk memecahkan masalah tersebut? (wawancara/ 

kepustakaan/ internet/ eksperimen) 

 

9. Hasil  

 

  



Form wawancara  

Masalah Kelompok  : 

Anggota    : 

 

1. Gejala  

 

 

 

 

2. Penyebab 

 

 

3. Lainnya 

 

 

Form wawancara  

Masalah Kelompok  : 

Anggota    : 

 

1. Gejala  

 

 

 

 

2. Penyebab 

 

 

 

3. Lainnya 
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