RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Alokasi Waktu
Tahun pelajaran
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: SMA NEGERI 2 BALIGE
: MULOK (AGRONOMI)
: X/ I
: 2 x 45’
: 2011/ 2012
: 2. Memahami proses pembentukan tanah, sifat sifat fisika dan kimia tanah, serta kaitan
flora/fauna
dengan kesuburan tanah
: 2.4. Menjelaskan hubungan flora/fauna dengan kesuburan tanah

I.

Indikator
:
 Menjelaskan cara pengawetan tanah untuk optimalisasi hasil pertanian. (Rasa ingin tahu, gemar membaca, kreatif,
komunikatif)
Menguraikan metoda mencegah erosi tanah
 Menjelaskan efek erosi tanah terhadp hasil pertanian(Rasa ingin tahu, gemar membaca, kreatif, komunikatif)
 Memprediksi faktor-faktor penyebab erosi dan cara pengendaliannya(Rasa ingin tahu, gemar membaca, kreatif,
komunikatif,
peduli lingkungan)
 Memberi 3 contoh unsur hara yang diperlukan tanaman lengkap fungsinya(Rasa ingin tahu, gemar membaca, kreatif,
komunikatif)
 Melaksanakan studi kasus tentang erosi, kebakaran hutan didaerah setempat. (Rasa ingin tahu, gemar membaca, kreatif,
komunikatif)
 Mengidentifikasi berbagai organisme tanah dalam kaitannya dengan menyuburkan tanah(Rasa ingin tahu, gemar
membaca,
kreatif, komunikatif)
 Menjelaskan arti pentingnya kacang polong dalam memelihara kesuburan tanah(Rasa ingin tahu, gemar membaca, kreatif,
Komunikatif, peduli lingkungan)
 Menjelaskan arti pentingnya rotasi tanaman dalam memelihara kesuburan tanah(Rasa ingin tahu, gemar membaca,
kreatif,
komunikatif)

II.

Tujuan Pembelajaran:
Setelah kegiatan diskusi siswa dapat menjelaskan menjelaskan cara pengawetan tanah untuk optimalisasi
hasil pertanian
Setelah kegiatan diskusi siswa dapat menjelaskan metoda mencegah erosi tanah
Setelah kegiatan diskusi siswa dapat menjelaskan efek erosi tanah terhadp hasil pertanian
Setelah kegiatan diskusi siswa dapat memberi 3 contoh unsur hara yang diperlukan tanaman lengkap fungsinya
Setelah kegiatan diskusi siswa dapat melaksanakan studi kasus tentang erosi, kebakaran hutan didaerah setempat.
Setelah kegiatan diskusi siswa dapat mengidentifikasi berbagai organisme tanah dalam kaitannya dengan
menyuburkan tanah
Setelah kegiatan diskusi siswa dapat menjelaskan arti pentingnya kacang polong dalam memelihara kesuburan tanah
Setelah kegiatan diskusi siswa dapat menjelaskan arti pentingnya rotasi tanaman dalam memelihara kesuburan tanah

III. Materi Pokok/ Pembelajaran
Pengawetan / konservasi tanah
- Mengembalikan kesuburan tanah
- Mencegah erosi
- Macam-macam mikroorganisme tanah (mikroflora dan mikrofauna tanah)
- Hubungan flora dan fauna dengan kesuburan tanah
IV. Metode Pembelajaran
Diskusi-Pengamatan-Penugasan

V.
No
A

B

c

Kegiatan Pembelajaran/ Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan
Kegiatan awal: (Demokrasi dan rasa ingin tahu)
Apersepsi : Guru memotivasi siswa dan mengkondisikan kelas dalam keadaan siap belajar
Menguasai KD sebelumnya
Motivasi : apa yang dimaksud dengan erosi
Diantara tanaman kebun ditanami lamtorogung, apa tujuannya
Kegiatan Inti : (Rasa ingin tahu, gemar membaca, kreatif, komunikatif)
- Dengan menggunakan metode debat, guru membagi 2 kelompok peserta debat yang satu pro dan yang satu
lagi kontra.
- Siswa membentuk kelompok debat antra pro dan kontra
- Guru membagi materi yang akan didebatkan oleh siswa
- Guru menunjuk salah satu anggota kelompok pro untuk berbicara
- Salah seorang anggota kelompok pro berbicara dan kelompok kontra menanggapinya
- Demikian selanjutnya sehingga tiap anggota kelompok mengemukakan pendapatnya
- Guru menuliskan ide-ide dari setiap pembicara dipapan tulis
- Guru menambah konsep ide yang belum lengkap
Kegiatan Akhir
Mengajak siswa membuat kesimpulan berdasarkan ide-ide yang telah dituliskan guru dipapan tulis
Menuliskan kesimpulan ide-ide yang dibuat guru dipapan tulis

Waktu
10’

70’

10’

VI. Sarana/ Alat dan Sumber Belajar
Sarana dan alat : LCD proyektor, power point
Sumber belajar : Metodologi Pertanian, A Sas-asa.S, Ir Sukardi dkk. Dan buku acuan yang relevan,lingkungan
sekolah, perpustakaan, internet.
VII. Penilaian / asesmen :
Indikator
Teknik
Bentuk Contoh Instrumen
 Menjelaskan cara pengawetan tanah untuk
Tulis & Lisan
Essai
Jelaskan bagaimana cara
optimalisasi hasil pertanian
pengawetan tanah untuk optimalisasi
 Menguraikan metoda mencegah erosi tanah
Tulis & Lisan Essai
hasil pertanian
 Menjelaskan efek erosi tanah terhadap hasil
Tulis & Lisan Essai
Jelaskan metode mencegah erosi
pertanian
tanah
 Memprediksi faktor-faktor penyebab erosi dan
Tulis & Lisan Essai
Jelaskan efek erosi tanah terhadap
cara pengendaliannya
hasil pertanian
 Memberi 3 contoh unsur hara yang diperlukan
Tulis & Lisan Essai
Jelaskan faktor-faktor penyebab
tanaman lengkap fungsinya
erosi dan cara pengendaliaanya
 Melaksanakan studi kasus tentang erosi,
Tulis & Lisan Laporan Tuliskan 3 unsur hara yang
kebakaran hutan didaerah setempat.
dibutuhkan tanaman lengkap dengan
 Mengidentifikasi berbagai organisme tanah
Tulis & Lisan Essai
fungsinya
dalam kaitannya dengan menyuburkan tanah
Laporan hasil studi kasus
 Menjelaskan arti pentingnya kacang polong
dalam memelihara kesuburan tanah
 Menjelaskan arti pentingnya rotasi tanaman
dalam memelihara kesuburan tanah

a.

Tehnik

: Tulis dan Lisan

Tulis & Lisan

Essai

Tulis & Lisan

Essai

Tuliskan berbagai organisme tanah
dalam kaitannya dengan
menyuburkan tanah
Jelaskan arti pentingnya kacang
polong dalam memelihara kesuburan
tanah
Jelaskan arti pentingnya rotasi
tanaman dalam memelihara
kesuburan tanah

b.

Bentuk instrument : Essai

c. Instrumen
:
1. Jelaskan bagaimana cara pengawetan tanah untuk optimalisasi hasil pertanian
2. Jelaskan metode mencegah erosi tanah
3. Jelaskan efek erosi tanah terhadap hasil pertanian
4. Jelaskan faktor-faktor penyebab erosi dan cara pengendaliaanya
5. Tuliskan 3 unsur hara yang dibutuhkan tanaman lengkap dengan fungsinya
6. Laporan hasil studi kasus
7. Tuliskan berbagai organisme tanah dalam kaitannya dengan menyuburkan tanah
8. Jelaskan arti pentingnya kacang polong dalam memelihara kesuburan tanah
9. Jelaskan arti pentingnya rotasi tanaman dalam memelihara kesuburan tanah

No.
soal
1

d. Pedoman Penilaian
Aspek yang dinilai
Jelaskan bagaimana cara pengawetan tanah untuk optimalisasi hasil
pertanian

2

Jelaskan metode mencegah erosi tanah

3

Jelaskan efek erosi tanah terhadap hasil pertanian

4

Jelaskan faktor-faktor penyebab erosi dan cara pengendaliaanya

5

Tuliskan 3 unsur hara yang dibutuhkan tanaman lengkap dengan
fungsinya

6

Tuliskan berbagai organisme tanah dalam kaitannya dengan
menyuburkan tanah

7

Jelaskan arti pentingnya kacang polong dalam memelihara kesuburan
tanah

8

Jelaskan arti pentingnya rotasi tanaman dalam memelihara kesuburan
tanah

e.
No

Format Penilaiannya
Nama siswa
1

Descriptor

Score

20 jika jawaban tepat
10 jika jawaban kurang tepat
5 jika jawaban tidak tepat
0 jika tidak menjawab
10 jika jawaban tepat
5 jika jawaban kurang tepat
2 jika jawaban tidak tepat
0 jika tidak menjawab
10 jika jawaban tepat
5 jika jawaban kurang tepat
2 jika jawaban tidak tepat
0 jika tidak menjawab
10 jika jawaban tepat
5 jika jawaban kurang tepat
2 jika jawaban tidak tepat
0 jika tidak menjawab
10 jika jawaban tepat
5 jika jawaban kurang tepat
2 jika jawaban tidak tepat
0 jika tidak menjawab
20 jika jawaban tepat
10 jika jawaban kurang tepat
5 jika jawaban tidak tepat
0 jika tidak menjawab
10 jika jawaban tepat
5 jika jawaban kurang tepat
2 jika jawaban tidak tepat
0 jika tidak menjawab
10 jika jawaban tepat
5 jika jawaban kurang tepat
2 jika jawaban tidak tepat
0 jika tidak menjawab

100

Nomor Soal/ Score
2
3

4

Jumlah
Score

Ket

1
2
3
dst

f. Kunci jawaban
1. Pengawetan tanah dapat dilakukan dengan :
- Menjaga kesuburan tanah ( Pencegahan penggunaan secara terus menerus)
- Mencegah erosi
- Reboisasi/Penghijauan
2. Mencegah erosi dengan cara :
- Reboisasi atau penghijauan
- Pembuatan sengkedan
- Mengatur irigasi
3. Efek erosi tanah yaitu :
- top soil terkikis menyebabkan humus hilang sehingga tanah menjadi tidak subur
- pertumbuhan tanaman terganggu atau kurang subur
4. Penyebab erosi antara disebabkan tanah gundul terutama didaerah pegunungan atau di daerah yang tanahnya miring
Menanam pohon-pohonan di lereng-lereng pegunungan untuk mencegah erosi, penyedia oksigen dan membantu
keseimbangan air pada musim hujan dan musim kemarau.
5.
No

Unsur

Peranan dalam tanaman

1

Nitrogen (N)

Penyusun semua protein, khlorofil, dan didialam koenzim, dan asamasam nukleat

2

Phospor (P)

Penting dalam transfer enrgi sebagai bagian dari adenosine triposfat.
Penyusun beberapa protein, koenzim, asam nukleat, dan substrat
metabolisme

3

Kalium (K)

Sedikit peranannya sebagai penyusun komponen tanaman. Berfungsi
dalam pengaturan mekanisme seperti fotosintesis, translokasi
karbohidrat, sintesis protein dll.

- Rhizobium ; bersimbiosis dengan akar polongan
- Anabaena azollae ; bersimbiosis dengan Azolla pinatta
- Anabaena cycadae : pada akar cycas
- Nostoc sp; pada akar karang cemara laut
7. Kacang polong dapat memelihara kesuburan tanh karena tanaman tersebut bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium yang
dapat mengikat nitrogen sehingga dapat mengembalikan kesuburan tanah.
8. Pentingnya rotasi tanaman dalam memelihara kesuburan tanah dapat tetap membantu menjaga kesuburan tanah karena
jenis unsur hara yang digunakan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lain berbeda shingga tidak terjadi
penggunaan yang berlebihan pada salah satu unsur hara.
6.

No
1
2
3

Sikap Yang Dievaluasi
Demokratis
Ada kesediaan membantu teman yang menghadapi kesulitan belajar
Dapat berbagi tugas dalam kelompok
Memberi kesempatan temannya untuk menyampaikan pendapat

Skal Nilai
1
1
1
Jumlah
score
Predikat

Rasa ingin tahu

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1
2

Bertanya kepada teman tentang konsep yang belum diketahui
Membaca sumber diluar buku teks tentang materi yang terkait dengan
pelajaran
Jumlah score
Predikat

Keterangan : 1 = Sangat kurang
2 = Kurang
3 = Baik
4 = Sangat Baik
Mengetahui
Kepala SMA Negeri 2 Balige

Aldon Samosir, S.Pd
NIP. 19711224 199801 1 001

1
1

2
2

3
3

4
4

Predikat: 91-100 = Amat Baik (A)
77- 90 = Baik (B)
68-76 = Cukup ©
40-67 = Kurang (K)
< 40 = Kurang Sekali (KS)
Balige, Juli 2011
Guru Mata Pelajaran

Happy B.F. Hutabarat.,M.Si
NIP. 19720224 199401 2 001

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Alokasi Waktu
Tahun pelajaran
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar

: SMA NEGERI 2 BALIGE
: MULOK (AGRONOMI)
: X/ I
: 2 x 45’
: 2011/ 2012
: 2. Memahami proses pembentukan tanah, sifat sifat fisika dan kimia tanah, serta kaitan
flora/fauna
dengan kesuburan tanah
: 2.6. Mendeskripsikan fungsi dan proses pembuatan kompos dan aplikasinya dalam kehidupan

I. Indikator
 Menjelaskan defenisi kompos.(Rasa ingin tahu, gemar membaca, kreatif, komunikatif)
 Menjelaskan asal mula pupuk kompos. (Rasa ingin tahu, gemar membaca, kreatif, komunikatif)
 Manfaat kompos bagi pertanaman(Rasa ingin tahu, gemar membaca, kreatif, komunikatif)
 Cara membuat kompos.(Rasa ingin tahu, gemar membaca, kreatif, komunikatif, peduli lingkungan)
 Pengumpulan sampah disekitar sekolah, pengelompokan (organik dan anorganik). (Rasa ingin tahu, gemar membaca,
kreatif, komunikatif, peduli lingkungan)
 Praktek pembuatan kompos dari sampah organik yang diperoleh disekitar sekolah(Rasa ingin tahu, gemar membaca,
kreatif, komunikatif, peduli lingkungan)
 Dapat menerapkan cara pembuatan pupuk (kompos). (Rasa ingin tahu, gemar membaca, kreatif, komunikatif)
II. Tujuan Pembelajaran:
Setelah kegiatan diskusi siswa dapat
- Menjelaskan defenisi kompos
- Menjelaskan asal mula pupuk kompos.
- Manfaat kompos bagi pertanaman
- Cara membuat kompos
- Pengumpulan sampah disekitar sekolah, pengelompokan (organik dan anorganik)
- Praktek pembuatan kompos dari sampah organik yang diperoleh disekitar sekolah
- Dapat menerapkan cara pembuatan pupuk (kompos)
III. Materi Pokok/ Pembelajaran
o Definisi pupuk kompos
o Asal mula pupuk kompos
o Manfaat pupuk kompos
o Cara membuat pupuk kompos
IV. Metode Pembelajaran
Diskusi-Pengamatan-Penugasan
V. Kegiatan Pembelajaran/ Langkah-langkah Pembelajaran
No
A

B

Kegiatan
Kegiatan awal:
Prasyarat : Menguasai KD sebelumnya
Motivasi :apa yangdimaksud dengan pupuk kompos?
Kegiatan Inti : (Rasa ingin tahu, gemar membaca, kreatif, komunikatif)
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
- Guru membentuk kelompok 4-5 orang per kelompok.
- Guru memberikan pertanyaan dalam bentuk LKS untuk didiskusikan siswa secara kelompok
- Guru bersama siswa menyepekati satu kelompok siswa yang berperan sebagai penyaji untuk diskusi kelas
- Guru mencatat ide-ide yang muncul selam diskusi kelas
- Selesai diskusi kelompok siswa yang dihunjuk presentase hasil diskusi kedepan

Waktu
10’

70’

C

- Kelompok lain memberikan respon pertanyaan dan ide-ide
Kegiatan Akhir
Bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran
Guru memberi tugas membuat kompos di rumah untuk digunakan dalam materi penyiapan media tanam

10’

VI. Sarana/ Alat dan Sumber Belajar
Sarana dan alat : LCD proyektor, power point
Sumber belajar : Metodologi Pertanian, A Sas-asa.S, Ir Sukardi dkk. Dan buku acuan yang relevan,lingkungan
sekolah, perpustakaan, internet.
VII. Penilaian / asesmen :
Indikator
 Menjelaskan defenisi kompos
 Menjelaskan asal mula pupuk kompos.
 Manfaat kompos bagi tanaman
Cara membuat kompos
Pengumpulan sampah disekitar sekolah,
pengelompokan (organik dan anorganik)
 Praktek pembuatan kompos dari sampah
organik yang diperoleh disekitar sekolah
 Dapat menerapkan cara pembuatan pupuk
(kompos)



1.
2.
3.
4.

No.
soal
1

a.

Tehnik

b.

Bentuk instrument : Essai

Teknik
Tulis & Lisan

Bentuk
Essai

Tulis & Lisan

Essai

Tulis & Lisan
Unjuk kerja

Essai
Praktek

Unjuk kerja

Praktek

Contoh Instrumen
Jelaskan defenisi kompos
Jelaskan asal mula pupuk kompos.
Menjelaskan manfaat kompos bagi
tanaman
Jelaskan cara membuat kompos
Pengelompokkan sampah organik dan
an organik
Laporan

Unjuk kerja

Praktek

Laporan

: Tulis dan Lisan

c. Instrumen
:
Jelaskan defenisi kompos
Jelaskan asal mula pupuk kompos.
Menjelaskan manfaat kompos bagi tanaman
Jelaskan cara membuat kompos

d. Pedoman Penilaian
Aspek yang dinilai
Jelaskan defenisi kompos

2

Jelaskan asal mula pupuk kompos.

3

Menjelaskan manfaat kompos bagi tanaman

4

Jelaskan cara membuat kompos

Descriptor

Score

20 jika jawaban tepat
10 jika jawaban kurang tepat
5 jika jawaban tidak tepat
0 jika tidak menjawab
20 jika jawaban tepat
10 jika jawaban kurang tepat
5 jika jawaban tidak tepat
0 jika tidak menjawab
20 jika jawaban tepat
10 jika jawaban kurang tepat
5 jika jawaban tidak tepat
0 jika tidak menjawab
20 jika jawaban tepat
10 jika jawaban kurang tepat
5 jika jawaban tidak tepat
0 jika tidak menjawab

100

e.
No

Format Penilaiannya
Nama siswa
1

Nomor Soal/ Score
2
3

4

Jumlah
Score

Ket

1
2
3
dst

f.Kunci jawaban
0 Kompos merupakan pupuk yang terbuat dari bahan organik yang penting dan banyak dibutuhkan tanaman.
Kompos terbuat dari bagian – bagian tanaman yang telah mengalami penguraian oleh mikroorganisme.
1 Pada awalnya, kompos tersedia berlimpah di hutan dan ladang pertanian ( bekas tebangan hutan ). Kompos
ini berasal dari dedaunan dan ranting pohon yang mengalami pembusukan secara alami oleh bakteri
pengurai dan jamur. Kompos ini kemudian menjadi penyubur kawasan hutan dan kadang – kadang
dimanfaatkan oleh penduduk di sekitar hutan juga sengaja membakar habis hutan untuk membuka lahan
pertanian, dan memanfaatkan kompos alami atau humus sebagai pupuknya.
2 Manfaat kompos bagi tanaman yaitu
- Memperbaiki struktur tanah. Ini bisa terjadi berkat bahan organik yang dibawa pupuk dan penguraian
bahan
organik oleh organisme tanah yang mempunyai sifat sebagai perekat yang mengikat butir-butir tanah
menjadi
butiran yang lebih besar.
- Menaikkan daya serap tanah terhadap air.Bahan organik mempunyai daya serap yang besar terhadap
air
tanah.
- Menaikkan kondisi kehidupan didalam tanah, hal ini disebabkan oleh organisme didalam tanah yang
dapat
memanfaatkan bahan organaik (mis ; pupuk kandang) sebagai bahan makanan.
- Sebagai sumber zat makanan bagi tanaman.
3 Cara membuat pupuk kompos
1. Bahan – bahan sisa tumbuhan dapat dijadikan kompos dengan cara yang cukup sederhana dan hanya
membutuhkan sedikit usaha. Caranya, dengan mencacah atau menghaluskan dedaunan atau sisa –sisa
sayuran, kemudian mencampurkannya dengan pupuk kandang, bekatul atau campuran
keduanya.tambahkan sedikit gula untuk membantu fermentasi, kemudian disiram dengan starter, seperti
EM4 atau Stardec. Setelah tercampur, tutup dengan plastik selama satu minggu, beberapa kali dibalik,
maka akan menjadi kompos siap pakai. Kompos yang sudah berwarna cokelat atau kehitaman dan
teksturnya telah berubah dari bahan asalnya.

No
1
2
3

Sikap Yang Dievaluasi
Demokratis
Ada kesediaan membantu teman yang menghadapi kesulitan belajar
Dapat berbagi tugas dalam kelompok
Memberi kesempatan temannya untuk menyampaikan pendapat

Skal Nilai
1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1
1

2
2

3
3

4
4

Jumlah
score
Predikat
1
2

Rasa ingin tahu
Bertanya kepada teman tentang konsep yang belum diketahui
Membaca sumber diluar buku teks tentang materi yang terkait dengan
pelajaran
Jumlah score

Predikat

Keterangan : 1 = Sangat kurang
2 = Kurang
3 = Baik
4 = Sangat Baik

Mengetahui
Kepala SMA Negeri 2 Balige

Aldon Samosir, S.Pd
NIP. 19711224 199801 1 001

Predikat: 91-100 = Amat Baik (A)
77- 90 = Baik (B)
68-76 = Cukup ©
40-67 = Kurang (K)
< 40 = Kurang Sekali (KS)

Balige, Juli 2011
Guru Mata Pelajaran

Happy B.F. Hutabarat.,M.Si
NIP. 19720224 199401 2 001

