
  

 
 

 

Dokumen ini tidak untuk dikirimkan kepada WA siswa. Salin dan tempel 

(copy dan paste) bagian per bagian tulisan dari kolom instruksi teks WA ke 

Grup WA siswa, sesuai panduan yang terdapat pada kolom langkah dan 

penjelasan. 

 

Catatan: 

- Rencana Pembelajaran ini adalah salah satu pilihan metode belajar mengajar daring (online) yang 

disediakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bekerja sama dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, 

Sekolahmu dan Semua Murid Semua Guru. 

- Para guru didorong untuk memberikan pengalaman belajar yang tetap mengutamakan kebutuhan anak 

didik. Membuat rencana pembelajaran secara mandiri, menggunakan berbagai sumber pengetahuan, serta 

konten dan teknologi sebagai cara mengajar adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Rencana pembelajaran 

ini bisa menjadi sumber inspirasi. 

- Sekolahmu menyediakan perpustakaan konten digital (video, infografis, dan lain-lain) yang dapat diakses 

oleh para guru untuk merancang pembelajaran secara mandiri di www.sekolah.mu/tanpabatas . 

Komponen Ekosistem 

Tujuan pembelajaran Setelah mengikuti pembelajaran melalui sekolah.mu, peserta didik dapat 
menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen 
tersebut 

Materi/topik  Komponen ekosistem dan interaksi antar komponen ekosistem 
Mata Pelajaran 
Kelas 

Biologi  
X - SMA 

Alat/media 
Alokasi Waktu 

WAG Kelas/ Google Classroom / lainnya 
135 menit (3jp) 

Bahan/materi  Video Komponen Ekosistem: https://www.sekolah.mu/courses/biologi-
kelas-x-sma-mipa-dinas-pendidikan-dki/topik/selasa-7-april-2020-
komponen-ekosistem-dan-interaksi-antar-komponen-
ekosistem/aktivitas/kegiatan-inti-32/ 

Penilaian - Keaktifan dalam kegiatan belajar 
- Kognoitif (soal)  

 
 Alokasi 

waktu 
Langkah dan Penjelasan Instruksi teks WA Penilaian 

1. 30 
menit 

Kegiatan Pendahuluan 
Guru memberi salam, 
menyapa, dan mengajak 
berdoa 
Peserta didik 
mengirimkan emotikon 
OK di kolom komentar 

Selamat Pagi, semoga kita semua dalam 
keadaan sehat ya.  
 
 
Mari kita berdoa terlebih dahulu agar 
kegiatan hari ini dapat berlangsung dengan 
lancar dan sukses. Berdoa di mulai ….  
Berdoa selesai. 
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Guru memberi informasi 
tentang materi 
pembelajaran. 
Guru memberikan tes 
untuk menilai materi 
sebelumnya. 
Peserta didik mengikuti 
tes hewan 
Peserta didik menjawab 
tes awal komponen 
ekosistem 

Baik, siapa sajakah yang sudah hadir? Mohon 
berikan emoji berikut ini di chat/kolom 
komentar untuk menandakan bahwa kalian 
sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. 

 
 
Hari ini kita akan belajar Kompetensi Dasar 
berikutnya, yaitu KD. 3.10 tentang Kompenen 
Ekosistem dan Interaksi antar Komponen 
Ekosistem.  
 
Baiklah, sebelumnya apakah kamu sudah tahu 
ap aitu ekosistem? Menurutmu, apa sajakah 
yang termasuk sebagai komponen ekosistem? 
Dan interaksi apa sajakah yang terdapat di 
antara komponen ekosistem? 
Silakan jawab pertanyaan tersebut sesuai 
dengan yang kamu sudah ketahui sekarang. 
Jawabanmu tak perlu panjang namun tepat 
sasaran ya. Kamu bisa mengirimkan 
jawabanmu pada tautan berikut ini! 
https://www.sekolah.mu/courses/biologi-
kelas-x-sma-mipa-dinas-pendidikan-
dki/topik/selasa-7-april-2020-komponen-
ekosistem-dan-interaksi-antar-komponen-
ekosistem/aktivitas/apa-yang-kamu-ketahui-
tentang-ekosistem/ 
Apakah semuanya sudah menjawab? mari 
kita lanjutkan pembelajaran kita. 

2. 60 
menit 

Kegiatan Inti 
Guru: 
- Mengarahkan dan 

membimbing siswa 
dalam kegiatan belajar 
kelompok 

- Mengarahkan siswa 
untuk menonton video 
pembelajaran 

 
Siswa: 
- Secara berkelompok 

melakukan kegiatan 
pembelajaran. 

- Mengerjakan tugas 
secara berkelompok 
membuat file 
presentasi sesuai 

Sekarang kalian bekerja dalam kelompok ya. 
Buatlah 6 kelompok.  Setiap kelompok akan 
mendiskusikan permasalahan yang berbeda. 
Permasalahan yang didiskusikan yaitu: 

● Kelompok 1 membahas tentang 
komponen-komponen ekosistem 

● Kelompok 2 membahas tentang 
interaksi antar komponen biotik 
dengan biotik 

● Kelompok 3 membahas tentang 
interaksi antar komponen biotik dan 
abiotik 

● Kelompok 4 membahas tentang 
tingkat organisasi kehidupan, 
piramida ekologi, dan suksesi 

● Kelompok 5 membahas tentang 
aliran energi 
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dengan materi yang 
didapat.   

● Kelompok 6 membahas tentang daur 
biogeokimia 

 
Sebagai bahan diskusi silakan pelajari dari 
berbagai sumber, salah satunya adalah video 
pembelajaran yang dapat kalian akses pada 
tautan berikut:  
https://www.sekolah.mu/courses/biologi-
kelas-x-sma-mipa-dinas-pendidikan-
dki/topik/selasa-7-april-2020-komponen-
ekosistem-dan-interaksi-antar-
komponen-ekosistem/aktivitas/kegiatan-
inti-32/ 
Hasil diskusi kalian dikerjakan di google slide, 
caranya: 

● Ketua kelompok diskusi membuat file 
google slide dan di share kepada 
teman-teman kelompok serta 
gurumu dengan menggunakan 
alamat email masing-masing. File 
dishare sebagai bisa mengedit. 

● Ketua dan anggota kelompok secara 
berkolaborasi mendiskusikan bagian 
tugasnya dan melaporkannya pada 
file google slide. 

● File dilengkapi dengan gambar dan 
akan lebih bagus bila ada videonya. 

● Waktu diskusi dan menyelesaikan file 
google slide adalah 60 menit 

 

Sudah paham ya, tentang apa yang harus 

kalian lakukan. Saya akan stand by, sehingga 

jika kalian menemui kesulitan silakan 

langsung bertanya si Grup Chat ini yah.   

3. 40 
menit 

Kegiatan Presentasi 
Hasil Diskusi 
Guru memberi 
kesempatan perwakilan 
dari setiap kelompok 
untuk memaparkan hasil 
diskusinya 
Peserta didik 
memaparkan hasil 
diskusinya, diharapkan 
ada interaksi di antara 
peserta didik. 
 

Baiklah, waktu diskusi kelompok sudah habis 

yah. Sekarang waktunya mempresentasikan 

hasil diskusi kalian.  

Ayo, secara bergantian mulai dari kelompok 1 

menyajikan hasil disikusinya, teman yang lain 

memperhatikan ya, agar semua materi yang 

dibahas pada hari ini dapat dipahami semua 

dan dapat digunakan sebagai bahan belajar. 

 
Agar teman yang lain dapat melihat file 
presentasi kelompokmu, silakan share link file 
google slidemu ke teman-temanmu dan di 
kolom komentar/grup chat ini ya. 
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Berikan komentar positif untuk teman-
temanmu ya. Apabila ada temanmu yang 
menyampaikan informasi yang kurang tepat, 
bantulah temanmu itu untuk mendapatkan 
jawaban yang tepat.  
(proses presentasi) 
 
Nah sekarang, silakan kalian merangkum 
tentang apa saja yang telah kalian diskusikan 
pada hari ini. Dan apakah manfaat kalian 
mempelajari materi ini? Silakan tuliskan 
jawaban kalian di buku tulis kalian masing-
masing dan kirimkan juga jawaban kalian 
pada tautan ini  
https://www.sekolah.mu/courses/biologi-
kelas-x-sma-mipa-dinas-pendidikan-
dki/topik/selasa-7-april-2020-komponen-
ekosistem-dan-interaksi-antar-
komponen-ekosistem/aktivitas/kegiatan-
presentasi-hasil-diskusi/ 
 

4. 5 
menit 

Kegiatan Penutup 
Guru dan Siswa 
melakukan refleksi 
terhadap kegiatan 
belajar 

Baiklah, kita sudah sampai di akhir kegiatan 
pembelajaran kali ini.  
Terima kasih kepada kalian semua karena 
sudah mengikuti kegiatan pembelajaran 
tentang Komponen Ekosistem dan Interaksi 
antar Komponen Ekosistem dengan sangat 
baik, mari berikan applause untuk diri kita 
sendiri. 
 

Kegiatan pembelajaran berikutnya adalah 

tentang Perubahan lingkungan, namun 

sebelumnya akan diberikan tes tentang 

Komponen ekosistem. Persiapkan diri dengan 

baik ya. Semoga mendapatkan hasil terbaik. 

 

Baiklah sebelum saya mengakhiri perjumpaan 

ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan 

karena sudah memberikan kesempatan untuk 

mempelajari materi kali ini dengan baik 

dengan berdoa, berdoa dimulai …. 

Berdoa selesai. 
 
Baiklah, terima kasih atas perhatiannya, tetap 
semangat dan happy ya. 

 

 
Penyusun RPP: Dewi Meriani, S.Pd. 

(Guru SMA Negeri 33 Jakarta) 
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--- 
Mari ambil peran dalam #sekolahlawancorona untuk menjadi bagian dari jaringan Sekolah Merdeka Belajar, 

Merdeka Berkolaborasi dan Merdeka Berkarya  

  

Jika Sekolah Anda, atau Ibu/Bapak guru bersedia untuk mengajar secara live di Kelas.mu Belajar LIVE hubungi  

08568402400 / 085795725418 untuk mengatur jadwal #mengajartanpabatas bersama Komunitas Guru Belajar 

Nusantara. 

 

Jika Sekolah Anda, atau Ibu/Bapak guru bersedia untuk berkarya bersama, berkolaborasi membuat rencana 

pembelajaran harian yang digunakan oleh lembaga dan Dinas Pendidikan seluruh Indonesia, silahkan hubungi 

jaringansekolah@sekolahmu.co.id atau 081317564416 

 

Terima kasih kepada semua mitra yang telah mendukung #kerjabarenganlawancorona. Sekolah-sekolah berikut 

telah menjadi relawan yang memastikan semua dan setiap anak #belajartanpabatas 

 

SDN Cakung Timur 09 SDN Ujung Menteng 02 
SDN Cakung Timur 04 

Pagi 
SDN Ujung Menteng 03 

Pagi SDN Cakung Timur 06 Sekolah Cikal SD Negeri Ledok 5 

SLB Negeri Binjai SDIT Samba Taruma 
Sekolah Alam Bambu 

Item 
SD Islam Al Azhar 60 

Pekalongan SMPN 1 SMPN 7 SMPN 8 

SMPN 40 SMPN 41 SMPN 75 SMPN 92 SMPN 107 SMPN 116 SMPN 119 

SMPN 135 SMPN 182 SMPN 211 SMPN 229 SMPN 231 SMPN 263 
SMP Lazuardi Al Falah 

GIS 

SMP Ar Rahman Islamic 
School Bukit Cinere 

SMPN 21 Hulu Sungai 
Tengah SMAN 1 SMAN 8 SMAN 10 SMAN 22 SMAN 25 

SMAN 28 SMAN 33 SMAN 38 SMAN 39 SMAN 54 SMAN 60 SMAN 71 

SMAN 73 SMAN 74 SMAN 77 SMAN 103 SMAN 111 
SMK Prakarya 
Internasional SMK Yadika 2 

SMK Muhammadiyah 
Kota Pekalongan 

SMK Darussalam 
Makassar SMK Negeri 7 Makassar     

 

 

Daftar lengkap komunitas dan organisasi di Jaringan Semua Murid Semua Guru 

juga korporasi yang peduli dapat dilihat di www.sekolah.mu/tanpabatas. 
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