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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
3.3 Menjelaskan keterkaitan antara proses pembelahan mitosis dan meiosis dengan 
pewarisan sifat.

Tujuan pembelajaran :
 Siswa mampu mengidentifikasi sel yang akan bereprodukasi.
 Siswa mampu menjelaskan urutan dan ciri tahapan mitosis.
 Siswa mampu menunjukkan lokasi pada makhluk hidup yang mengalami mitosis.
 Siswa mampu menjelaskan urutan dan ciri tahapan meiosis.
 Siswa mampu membedakan proses, tahapan, tempat terjadinya, fungsi  pembelahan 

mitosis dan meiosis.
 Siswa mampu menjelaskan gametogenesis terkait dengan pewarisan sifat.
 Siswa mampu membedakan gametogenesis pada hewan dan tumbuhan

A. Tatap Muka:
1. Ringkasan materi

Reproduksi sel
A.  Mitosis adalah proses pembelahan sel melaluisatu kali tahapan Profase, 

Metafase, Anafase dan   telofase     dan jumlah sel anak adalah 2 dengan jumlah 
kromosom identik dengan sel induk
Mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, rngan tujuan penambahan dan perbaikan sel

B     Meiosis adalah proses pembelahan sel melalui 2 kali tahapan yaiti Profase 
1 dan 2 , Metafase 1 dan 2 , Anafase 1 dan 2 dan Telofase 1 dan 2dengan 
jumlah sel anak 4dan masing memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah 
kromosom induk
Meosis terjadi pada alat kelamin dengan tujuan pembentukan sel gamet

2.  Metode: Diskusi Informasi
     3. Sumber Belajar:  Buku Paket, Buku Kerja, Charta Mitosis dan Meiosis , CD 

pembelajaran dan Internet
     4.  Media/Alat/bahan: LCD, komputer
     5.   Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Menanyakan pengetahuan siswa tentang proses       
Mitosis dan  Meiosis serta tujuannya

10’

Kegiatan Inti - Mendiskusikan tahapan, ciri-ciri  dan tempat terjadinya 
mitosis  dan meiosis  dari kajian  gambar/ literatur.

- Membandingkan  proses, tahapan, fungsi mitosis dan 
meiosis menggunakan gambar /charta.

70’
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Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Penutup - Menyimpulkan tahapan Mitosis dan Meiosis
- Membedakan  hasil mitosis dan meosis

10’

B. Tatap Muka:
1. Ringkasan materi Reproduksi sel

      Gametogenesis.adalah proses terbentuknya sel kelamin (gamet) , baik kelamin 
jantan maupun  kelamin betina. Pembentukan gamet jantan (Spermatogenesis) 
terjadi di testis pada hewan dan kepala sari pada  tumbuhan . Sedangkan 
pembentukan gamet betina (Oogenesis) terjadi pada ovairium pada hewan dan 
putik pda tumbuhan.

2.   Metode: Diskusi Informasi
     3  Sumber Belajar: Buku Paket, Buku Kerja, Charta Mitosis dan Meiosis , CD             

pembelajaran dan Internet
     4.  Media/Alat/bahan: LCD, komputer
     5.  Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan - Menanyakan pengetahuan siswa tentang proses    
Spermatogenesis dan Oogenesis serta tujuannya

10’

Kegiatan Inti - Membandingkan berbagai gambar/charta gametogenesis 
pada  berbagai hewan dan tumbuhan yang dikaitkan 
dengan pewarisan sifat.

- Melakukan diskusi kelas menemukan keterkaitan 
gametogenesis dengan pewarisan sifat.

70’

Penutup - Menyimpulkan tahapan Spermatogenesis dan 
Oogenesis

- Membedakan  hasil  Spermatogenesis dan 
Oogenesis

10’

C. Tugas Terstruktur 1
1.  Ringkasan materi

A.  Mitosis adalah proses pembelahan sel melaluisatu kali  tahapan Profase, 
Metafase, Anafase dan   telofase     dan jumlah sel anak adalah 2 dengan jumlah 
kromosom identik dengan sel induk
Mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, dengan tujuan penambahan dan perbaikan sel
B     Meiosis adalah proses pembelahan sel melalui 2 kali tahapan yaiti Profase 
1 dan 2 , Metafase 1 dan 2 , Anafase 1 dan 2 dan Telofase 1 dan 2dengan 
jumlah sel anak 4dan masing memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah 
kromosom induk
Meiosis terjadi pada alat kelamin dengan tujuan pembentukan sel gamet

2.  Metode:  Unjuk Kerja
3. Sumber Belajar:  Buku Kerja dan Charta Mitosis



3

4. Media/Alat/bahan :  Kertas Karton, dan spidol berwarna
5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Mengingatkan tahapan Mitosis dan Meiosis 5’
Kegiatan Inti Membimbing siswa melakukan pembuatan charta 

mitosis dan meosis menggunakan karton dan spidol 
berwarna melalui kerja kelompok

75’

Penutup Penutup (refleksi, konklusi)
Menyimpulkan  hasil unjuk kerja pembuatan charta 
mitosis dan meiosis

10’

D. Tugas Terstruktur 2
1.  Ringkasan materi

Mitosis adalah proses pembelahan sel melalui satu kali  tahapan Profase, 
Metafase, Anafase dan   telofase     dan jumlah sel anak adalah 2 dengan 
jumlah kromosom identik dengan sel induk
Mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, dengan tujuan penambahan dan perbaikan 
sel
Ciri Profase :    Kromosom menggandakan diri 
Ciri Metafase : Kromosom berjajar pada bidang equator
Ciri Anafase :   Kromosom tertarik kerah kutub yang berlawanan
Ciri Telofase :  Terjadi Sitokenesis dan sel membelah

2.  Metode: Eksperimen
3. Sumber Belajar:  Buku Kerja dan Charta Mitosis
4. Media/Alat/bahan : Mikroskop dan preparat mitosis sel akar bawang merah
5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Menjelaskan cara pengamatan preparat menggunakan 
mikroskop

5’

Kegiatan Inti Melakukan pengamatan  mikroskopis pembelahan 
mitosis sel  akar bawang merah melalui kerja kelompok

75’

Penutup Penutup (refleksi, konklusi)
Menyimpulkan  hasil pengamatn mitosis sel akar 
bawang merah

10’

E. Tugas Mandiri
1. Ringkasan Materi
2. Tugas untuk siswa

             Laporan pengamatan (gambar)hasil praktikum
              Mengerjakan soal-soal tentang proses pembelahan mitosis dan meiosis.
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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 yang utama

Mitosis dan Meosis berbeda dalam hal berikut ini, kecuali
a. Mitosis terjadi dalm sel tubuh sedangkan meiosis terjadi dalam sel kelamin
b. Mitosis terdiri dari 2 kali pembelahan sedangkan meiosis 1 kali pembelahan
c. Mitosis menghasilkan 2 sel anakan sedangkan meiosis 4 sel anakan
d. Sel anakan mitosis bersifat haploid , sel anakan meiosis bersifat diploid.
e.Mitosis berfungsi untuk pertumbuhan, meiosis untuk reproduksi
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