
 
 

IDENTITAS 

Nama Guru : Elisa Rahmi Nst 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi Pokok : Pewarisan Sifat 

Sub Materi : Materi Genetis 

Kelas/Semester : IX / Ganjil 

Alokasi Waktu : 3 JP (1 x pert) 

 

NO KONTAK 

Handphone (WA) 

081262658692 

 

EMAIL: 

elisarahmi84@gmail.com 
 

ALAMAT RUMAH 

Lingkungan III Lab.Ruku 

Kecamatan Talawi 

Kabupaten Batubara 

Sumatera Utara 

TUJUAN  PEMBELAJARAN  

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan 

Model problem based learning dan pendekatan saintifik peserta didik 
diharapkan mampu dengan baik : 

 Mengidentifikasi molekul yang mendasari pewarisan sifat pada 
mahluk hidup 

 Mendeskripsikan dan mengidentifikasi struktur DNA dan RNA 
 Mengidentifikasi peranan materi genetis dalam penentuan sifat. 

dengan rasa rasa ingin tahu, tanggungjawab, disiplin selama proses 
pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri dan pantang menyerah, 

serta memiliki sikap responsif (berpikir kritis) dan pro-aktif (kreatif), serta 

mampu berkomukasi dan bekerjasama dengan baik. 
 

LANGKAH-LANGKAH  PEMBELAJARAN 
Pertemuan ke-1 (1 x 10 menit) 

 

 

 
 

KEGIATAN INTI 6 Menit 

Syintax Deskripsi kegiatan 

Orientasi peserta 

didik kepada 

Masalah 

Literasi 

Peserta didik diberi stimulus atau rangsangan 

untuk memusatkan perhatian kepada Materi 

Pewarisan Sifat melalui pendekatan saintifik. 

Membaca 

Peserta membaca materi Pewarisan Sifat pada 

amahluk hidup. 

Mengamati 

Peserta didik dapat mengamati video Pewarisan 
Sifatdan Peseta didik diminta untuk menganalis 
video tersebut tersebut. 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN [RPP] 
(KD.3.3 & 4.3) 

PENDAHULUAN 2 Menit 

Orientasi 1. Pembelajaran dimulai dengan salam pembuka, 
dan berdoa 

2. Absensi siswa 

Apersepsi Mengaitakan materi pembelajaran sebelumnya, 
mengingatkan kembali dengan bertanya 

Motivasi Guru menyampaikan topik tentang Pewarisan 
Sifat. 

Pemberian Acuan Memberitahukuan tujuan, materi pokok, KI/KD, 
Indikator dan KKM 
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Syntax Deskripsi Kegiatan 

Mengorganisasikan peserta 
didik 

Critical Thinking (Berpikir kritis) 

Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi 

sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan materi ataupun video 

yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Misalnya”kira- 
kira dapatkah kamu jelaskan kenapa setiap ras memiliki ciri yang berbeda? 

Membimbing penyelidikan 
individu dan kelompok 

Collaboration (Kerjasama) 

Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mempraktikkan, 
mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan 
saling tukar informasi melalui LKPD. 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Communication (Komunikasi) 
Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klassikal, 
mengemukakan pendapat atas prestasi yang dilakukan penyakit pada dan 
ditanggapi olek kelompok lain. 

Menganalisa dan 

mengevaluasi Proses 

pemecahan masalah 

Creativity (Kreativitas) 
Guru dan peserta didik menarik kesimpulan tentang poin-poin penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Peserta didik 
bertanya tentang hal yang belum dipahami. 

 

PENUTUP 2 menit 

Peserta Didik Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran dan pelajaran 
apa yang diperoleh setelah belajar tentang pola pewarisan sifat. 
Kemudian membuat ringkasan melalui bimbingan guru. 

Guru Melakukan penilaian dan memberikan tugas kepada peserta didik (PR) dan 
mengingatkan peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya 

 

PENILAIAN 
1) Penilaian Sikap : Dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 
2) Penilaian Pengetahuan : Tes Tertulis 
3) Penilaian Ketarmpilan : Performance (unjuk kerja) 

 

 

Mengetahui: Dahari selebar, Agustus 2021 
Kepala UPTD. SMPN 2 Talawi, Guru Mata Pelajaran, 

 

 

Hj. Aisyah, S.Pd., M.Si Elisa Rahmi Nst,S.Pd 

NIP. 19720620 201001 2 002 NIP. 19840516 200903 2 005 



Rubrik 

A. Lembar Pengamatan Sikap Peserta Didik 
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Keterangan 
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Keterangan : 

*)Skala penilaian sikap dibuat rentang antara 1 sampai dengan 3. 
 

No Aspek yang dinilai Rubrik 

A. Menunjukkan rasa ingin tahu 3 menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, 

 antusias, aktif dalam kegiatan kelompok 

 menunjukkan rasa ingin tahu, namun 

2 tidak terlalu antusias, dan baru terlibat 
 aktif dalam kegiatan kelompok ketika 

 disuruh 

 Tidak menunjukkan antusias dalam 
1 pengamatan, sulit terlibat aktif dalam 

 kegiatan kelompok walaupun telah 
 didorong untuk terlibat. 

B. Ketelitian dan kehati-hatian 3 Mengamati hasil percobaan sesuai 
 prosedur, hati-hati dalam melakukan 

 percobaan. 

2 Mengamati hasil percobaan sesuai 
 prosedur, kurang hati-hati dalam 

 melakukan percobaan. 

1 Mengamati hasil percobaan sesuai 
 prosedur, tidak hati-hati dalam 

 melakukan percobaan. 

 



Penghitungan nilai : 

No Aspek yang dinilai Rubrik 

C. Ketekunan dan tanggung jawab dalam belajar dan 
bekerja baik secara individu maupun berkelompok. 

3 Tekun dalam menyelesaikan tugasdengan 

hasil terbaik yang bisa dilakukan, 

berupaya tepat waktu. 

2 Berupaya tepat waktu dalam 

menyelesaikan tugas, namun belum 

menunjukkan upaya terbaiknya. 

1 Tidak berupaya sungguh-sungguh dalam 
menyelesaikan tugas, dan tugasnya tidak 
selesai. 

D. Keterampilan berkomunikasi 3 Aktif dalam tanya jawab, dapat 
 mengemukakan gagasan atau ide, 
 menghargai pendapat siswa lain 
 Aktif dalam tanya jawab. 

2 Tidak ikut mengemukakan gagasan atau 
 ide, menghargai pendapat siswa lain 

 aktif dalam tanya jawab. 

1 Tidak ikut mengemukakan gagasan atau 
 ide, kurang menghargai pendapat siswa 

 lain. 

E. Kejujuran 3 Menyajikan hasil percobaan sesuai data 

 pengamatan 

2 Menyajikan hasil percobaan tidak sesuai 

 data pengamatan 

1 Menyajikan hasil percobaan bertolak 

 belakang dengan data pengamatan 

 
 

 

Nilai = 
Jumlah Skor 

x 100% 
Jumlah Skor Maksimal 

 

 

A = 91-100 

B = 81-90 

C = 71-80 

D = 61-70 

E = < 60 

Keterangan : 



B. Lembar penilaian pengetahuan 

Essay : 

1. Tuliskan asam nukleat yang berperan dalam pewarisan sifat! 
2. Tuliskan letak DNA dan RNA didalam sel! 

3. Tuliskan peranan Gen dalam pewarisan sifat! 

 
 

Kunci Jawaban : 

1. DNA ( Deoksiribonukleat acid) dan RNA ( Ribonukleat acid) 
2. DNA dinukleus sel dan mitokondria, RNA di nukleus sel,sitoplasma dan ribosom 

3. Materi genetik yang berfungsi membawa informasi genetic dari induk keketurunannya 

 
 

Rubrik Penilaian Pengetahuan 

 
 

Nomor Soal 
 

Skor 
 

Kriteria Penilaian 

1 2 Jika semua jawaban benar 

1 Jika satu jawaban benar 

0 Jika jawaban salah semua 

2 5 Jika semua jawaban benar 

4 Jika 4 jawaban benar 

3 Jika 3 jawaban benar 

2 Jika 2 jawaban benar 

1 Jika 1 jawaban benar 

0 Jika semua jawaban salah 

3 1 Jika jawaban benar 

0 Jika jawaban salah 

 

 
 

Nilai = 
Jumlah Skor 

x 100% 
Jumlah Skor Maksimal 



Lembar Penilaian Keterampilan(unjuk kerja) Presentasi 

 

 

No 

 

Nama Siswa 

Keterampilan 

Kelancaran dalam 
melaporkan 

Penggunaan 
Bahasa 

Menanggapi 
Pertanyaan 

B C K B C K B C K 
           

           

           

           

           

 

Keterangan :  
 B = Baik 

 C = Cukup 

 K = Kurang 
 
 

Rubrik Penilaian Keterampilan 
 

 
Aspek B (3) C (2) K (1) 

 

Kelancaran dalam 

melaporkan 

 

Siswa dapat 

mempresentasikan 
hasil diskusi dengan 

lancar 

 

Siswa 

mempresentasikan hasil 
diskusi dengan sedikit 

terbata-bata 

 

Siswa 

mempresentasikan 
hasil diskusi dengan 

terbata-bata dan tidak 
lancar 

 

Penggunaan 
Bahasa 

 

Siswa menggunakan 
Bahasa yang sangat 

muda dipahami 

 

Siswa menggunakan 
Bahasa yang cukup 

mudah dipahami 

 

Siswa menggunakan 
Bahasa yang sulit untuk 

dipahami 

 

Menanggapi 
Pertanyaan 

 

Siswa mampu 
menanggapi 

pertanyaan dengan 
baik 

 

Siswa cukup mampu 
menanggapi pertanyaan 

dengan baik 

 

Siswa kurang mampu 
menanggapi pertanyaan 

dengan baik 

 

 

 

Nilai = 
Jumlah Skor 

x 100% 
Jumlah Skor Maksimal 



 

  
 

 

 

Nama Kelompok : 
Ketua : 
Anggota : 
Kelas : 

 

Kompetensi dasar 

3.3 Menerapkan Konsep Pewarisan dalam pemulian dan kelangsungan mahluk hidup 

Tujuan 

Melalui Kegiatan diskusi peserta didik diharapkan mampu 
 Mendeskripsikan dan mengidentifikasi struktur DNA dan RNA dengan tepat. 
 Mengidentifikasi peranan materi genetis dalam penentuan sifat dengan tepat. 

 

1 Setelah melihat video yang disajikan,isilah tabel perbedaan DNA dan RNA dibawag ini! 

 

NO Perbedaan DNA RNA 

1 Letak   

2 Bentuk   

3 Fungsi   

4 Basa Nitrogen   

5 Kadar   

6 Gula   

 

 
LKPD MATERI GENETIS 



2 Perhatikan gambar dibawah ini! 
 

 

Tuliskan perbedaan kedua orang tersebut,dan jelaskan materi genetik yang bertanggung jawab atas perbedaan 
tersebut! 
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