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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Pelajaran : Biologi 4
Beban Belajar : 4 SKS
Pertemuan (Minggu) ke- : 1
Alokasi Waktu : 8  x 45 menit

Kompetensi Dasar :
3.1 Menjelaskan konsep gen, DNA, dan kromosom.
3.2 Menjelaskan hubungan gen (DNA)-RNA-polipeptida dan sintesis protein

Tujuan pembelajaran :
 Siswa mampu membedakan gen, DNA dan kromosom.
 Siswa mampu mendeskripsikan struktur, sifat, dan fungsi gen, DNA dan kromosom.
 Siswa mampu mendeskripsikan hubungan antara DNA, gen, dan kromosom
 Siswa mampu menjelaskan hubungan DNA-RNA-polipeptida.
 Siswa mampu mengurutkan proses tahapan sintesis protein.
 Siswa mampu menjelaskan proses replikasi dan transkripsi DNA.
 Siswa mampu menjelaskan proses penyampaian kode genetika.
 Siswa mampu menjelaskan peran dan bagian-bagian yang terlibat dalam sintesis 

protein.
 Siswa mampu menemukan macam-macam kode genetik.

A. Tatap Muka:
1. Ringkasan materi:

DNA, gen dan kromosom
A. Struktur, sifat, fungsi DNA, gen dan kromosom.

DNA, sebagai pembawa informasi genetik dan tersusun oleh gugus gula 
deoksiribosadan basa      nitrogen.dan tersusun sebagai rantai rangkap 
(double heliks)

B. Struktur , sifat dan fungsi RNA.
RNA berperan dalam proses sintesis proten dan tersusun oleh gugus gula 
ribosa dan basa nitrogen dan tersusunsebagai rantai  tunggal

2.Metode: Diskusi Informasi, Study Literatur, Games
3.Sumber Belajar:  Buku Paket, Buku Kerja, CD Pembelajaran, Internet
4.  Media/Alat/bahan: LCD, komputer
5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Mengetahui pegetahuan siswa tentang DNA, RNA, gen 
dan Kromosom
Memberi contoh kasus-kasus yang berkaitan dengan 
DNA, RNA,  gen dan Kromosom

10’

Kegiatan Inti Menjelaskan pengertian DNA,RNA, gen dan Kromosom 70’
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Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Menjelaskan tentang struktur, sifat dan fungsi DNA, 
RNA, gen dan Kromosom

Penutup - Menyimpulkan tentang pegertian melingkupi struktur, 
sifat dan fungsi DNA, RNA, gen dan Kromosom

- Memberikan contoh kasus-kasus terbaru yang 
berkaitan dengan Gen dan Kromosom, misalnya 
tentang penyakit pada manusia

10’

B.Tatap Muka: 
      1. Ringkasan materi:

              Hubungan DNA-RNA-Polipeptida, DNA terdapat dalam inti sel (nukleus) 
sebagai otak yang mengatur proses Sintesis Protein
              Sintesis Protein: Terdiri dari proses Transkripsi atau pencetakan kode 
genetika dan Translasi atau penerjemahan kode genetika menjadi asam manino 
yang sesuai sehingga dapat dirangkai menjadi polipeptida.
               Kode genetika terdiri dari ttiga (triplet) basa nitrogen yang dapat 
diterjemahkan menjadi  asam amino yang sesuai

2. Metode:  Diskusi Informasi, Study Literatur, Games
3. Sumber Belajar:  Buku Paket, Buku Kerja, CD Pembelajaran, Internet
4. Media/Alat/bahan: LCD, komputer
5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Mengetahui pegetahuan siswa tentang hubungan DNA, 
dan RNA, 
Memberi contoh kasus-kasus yang berkaitan dengan 
DNA dan RNA,  

10’

Kegiatan Inti Kegiatan explorasi, elaborasi, konfirmasi
Menjelaskan proses atau tahapan Sintesis protein yang 
terdiri dari Transkripsi dan Translasi 
Menjelaskan tentang struktur, peranan  DNA,dan RNA, 
dalam pewarisan sifat

70’

Penutup - Menyimpulkan tentang pengertian dan tahapan 
Sintesis Protein

- Memberikan contoh kasus bila terjadi kesalahan 
dalam proses Sintesis Protein yang dapat 
menimbulkan penyakit pada manusia

10’

  
C.Tugas Terstruktur 1
1. Ringkasan materi DNA, gen dan kromosom

A.Struktur, sifat, fungsi DNA, gen dan kromosom.
DNA, sebagai pembawa informasi genetik dan tersusun oleh gugus gula 
deoksiribosa dan basa nitrogen.dan tersusun sebagai rantai rangkap (double 
heliks) 



3

B.Struktur , sifat dan fungsi RNA.
RNA berperan dalam proses sintesis proten dan tersusun oleh gugus gula 
ribosa dan basa nitrogen dan tersusun sebagai rantai  tunggal (single heliks)

      2. Metode: Unjuk Kerja
      3. Sumber Belajar:  Buku Paket, Buku Kerja, CD Pembelajaran, Internet
      4. Media/Alat/bahan:  Plastisin dan tususk gigi

5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Memberikan pengantar tentang struktur DNA dan RNA
Menjelaskan perbedaan struktur DNA dan RNA

5’’

Kegiatan Inti Membimbing kegiatan siswa dalam membuat model 
DNA dan RNA

75’’

Penutup Menyimpulkan dan memberikan tanggapan atas model 
yang telah dibuat siswa

10’

D. Tugas Terstruktur 2
1. Ringkasan materi DNA, gen dan kromosom

A.Struktur, sifat, fungsi DNA, gen dan kromosom.
DNA, sebagai pembawa informasi genetik dan tersusun oleh gugus gula 
deoksiribosa dan basa      nitrogen.dan tersusun sebagai rantai rangkap 
(double heliks) 

B.Struktur , sifat dan fungsi RNA.
RNA berperan dalam proses sintesis proten dan tersusun oleh gugus gula 
ribosa dan basa nitrogen dan tersusun sebagai rantai  tunggal (single heliks)

      2. Metode: Unjuk Kerja
      3. Sumber Belajar:  Buku Paket, Buku Kerja, CD Pembelajaran, Internet
      4. Media/Alat/bahan:  Plastisin dan tususk gigi
      5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Pendahuluan (apersepsi, motivasi, prasyarat)
Memberikan pengantar tentang mekanisme transkripsi 
DNA dan RNAd
Menjelaskan perbedaan fungsi RNAd dan RNAt

5’’

Kegiatan Inti Kegiatan explorasi, elaborasi, konfirmasi
Membimbing kegiatan siswa dalan membuat model 
RNAd , RNAt , ribosom dan asam amino

75’

Penutup Penutup (refleksi, konklusi)
Menyimpulkan dan memberikan tanggapan atas model 
yang telah dibuat siswa

10’
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E. Tugas Mandiri
1. Ringkasan Materi:

DNA, gen dan kromosom
A.Struktur, sifat, fungsi DNA, gen dan kromosom.

DNA, sebagai pembawa informasi genetik dan tersusun oleh gugus gula 
deoksiribosa dan basa      nitrogen.dan tersusun sebagai rantai rangkap 
(double heliks) 

B.Struktur , sifat dan fungsi RNA.
RNA berperan dalam proses sintesis proten dan tersusun oleh gugus gula 
ribosa dan basa nitrogen dan tersusun sebagai rantai  tunggal (single heliks)

2.Tugas untuk siswa
1. Mengerjakan soal-soal tentang hubungan gen DNA-RNA-polipeptida dan 

sintesis protein.
2. Browsing internet tentang hubungan gen DNA-RNA-polipeptida dan sintesis 

protein.

Penilaian :
 Bentuk Penilaian: pengamatan kinerja praktik dan/atau sikap, tes, hasil 

karya/produk,dan tugas atau lainnya
 Aspek yang Dinilai: praktik, sikap, dan/atau pengetahuan
 Jenis penilaian: penilaian proses dan/atau penilaian hasil
 Instrumen Penilaian: lembar soal, lembar pengamatan, atau lainnya
 Indikator Penilaian: yang dijadikan pedoman membuat soal
 Contoh Instrumen: beberapa contoh soal yang utama

1. Gen di dalam kromosom sebenarnya tersimpan dalam bentuk molekul DNA, 
Pernyataan berikut ini benar berkaitan dengan struktur DNA, kecuali

a. merupakan makromolekul yang membentuk heliks ganda
b. heliksnya berpilin ke kanan
c. memiliki molekul gula berupa deoksiribosa
d. memiliki basa nitrogen adenin, guanin, sitosin dan urasil
e. memiliki gugus fosfat
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