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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMP TELKOM PURWOKERTO 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : IX (sembilan)/I (satu) 

Materi Pokok : Pewarisan Sifat Pada Makhluk Hidup 

Sub Materi : Pewarisan sifat yang diturunkan pada manusia 

Alokasi Waktu : 2x40’ (1 pertemuan ) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), 

santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektifdengan lingkungan sosial   dan 

alam dalam  jangkauan pergaulan  dan keberadaannya 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3 Menerapakan konsep 

pewarisan sifat dalam 

pemuliaan dan 

kelangsungan makhluk 

hidup 

3.3.1. Mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada 

manusia 

3.3.2. Membuat bagan persilangan sesuai dengan data 

yang telah disajikan 

3.3.3  Menganalisa mekanisme pewarisan kelainan sifat 

pada manusia 

4.3 Menyajikan hasil 

penelusuran informasi 

dari berbagai sumber 

terkait tentang tanaman 

dan hewan hasil 

pemuliaan 

4.3.1 Menyajikan laporan hasil penelusuran informasi dari 

berbagai sumber terkait tentang pewarisan kelainan 

sifat pada manusia. 

 

*Nilai Karakter 

Jujur, rasa ingin tahu, tanggung jawab, Kerja sama. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui pengamatan “warna kulit” dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi 

pewarisan sifat yang ada pada manusia dengan tepat. 

2. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat bagan persilangan sesuai dengan 

data yang telah disajikan dengan benar. 

3. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis mekanisme pewarisan kelainan 

sifat pada manusia dengan benar. 



Fokus Penguatan Karakter 

 Tanggung jawab melalui kegiatan pembuatan laporan 

 Jujur melalui kegiatan pembuatan laporan 

 Rasa ingin tahu melalui kegiatan diskusi dan literasi 

 Kerja sama memalui diskusi dan kegiatan pembuatan laporan. 

 
D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Penentuan golongan darah, pewarisan warna kulit, pewarisan kelainan buta warna dan 

Pewarisan kelainan hemofilia. 

 

E. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan : Scientific approach 

Model : Kooperatif tipe STAD 

Metode : Diskusi, Literasi 

 

F. MEDIA DAN BAHAN 

Media Pembelajaran Alat dan Bahan Pembelajaran 

a. Video  

b. Power point 

c. LKPD 

a. Laptop 
b. LCD 

c. papan tulis 

d. HP/Laptop 

 

G. SUMBER BELAJAR 

1. Sumber untuk Guru 

a. Zubaidah, Siti, dkk. 2018. Ilmu Pengetahuan Alam Buku Guru Kelas IX Edisi Revisi 

2018. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (halaman 173-196) 

b. Nurani, Dhara, dkk. 2018. Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IX. Klaten: Intan Pariwara. 

2. Sumber untuk Siswa 

a. Zubaidah, Siti, dkk. 2018. Ilmu Pengetahuan Alam Buku Siswa Kelas IX Semester 1 Edisi 

Revisi 2018. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

b. PPT Pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan 

Link : https://www.canva.com/design/DAFWICjI-

Y0/n_rVOOqNAl53WtuL14yO9Q/view?utm_content=DAFWICjI-

Y0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

c. LKPD-3.3.4 : Pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan 

d. Hand out Pewarisan Sifat Pada makhluk hidup  

LMS : https://mylms.telkomschools.sch.id/mod/book/view.php?id=24201 

e. Internet 

f. Video 

Silsilah keluarga : https://www.youtube.com/watch?v=Wuk0W10EveU 
 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

(2 Jam Pelajaran/80 menit) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
waktu 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam lalu 

mengajak peserta didik berdoa terlebih dahulu 

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta 

peserta didik   untuk   mempersiapkan   perlengkapan   dan 

10 menit 

https://www.canva.com/design/DAFWICjI-Y0/n_rVOOqNAl53WtuL14yO9Q/view?utm_content=DAFWICjI-Y0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFWICjI-Y0/n_rVOOqNAl53WtuL14yO9Q/view?utm_content=DAFWICjI-Y0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFWICjI-Y0/n_rVOOqNAl53WtuL14yO9Q/view?utm_content=DAFWICjI-Y0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://mylms.telkomschools.sch.id/mod/book/view.php?id=24201
https://www.youtube.com/watch?v=Wuk0W10EveU


 peralatan yang diperlukan 

 
Langkah-1 Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dengan materi yang memiliki keterkaitan 

dengan materi sebelumnya. 

4. Peserta didik diminta untuk mengamati warna kulit dan 

membandingkan dengan warna kulit temannya (Motivasi) 

5. Guru meminta peserta didik untuk membuat pertanyaan 

berdasarkan kegiatan pengamatan langsung sehingga 

muncul pertanyaan”Mengapa warna kulit kita berbeda- 

beda?” (Menanya) 

6. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik lain untuk 

menjawab 

7. Peserta didik memberikan jawaban bahwa warna kulit bisa 

berbeda karena memiliki gen yang berbeda (Apersepsi) 

8. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, 

ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah 

pembelajaran, dan metode penilaian yang akan 

dilaksanakan. 

9. Peserta didik mengerjakan soal pretest untuk mengukur 

kemampuan dasar tentang materi Pewarisan sifat pada 

makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan 

 

Inti Langkah-2 Menyajikan informasi 

10. Guru meminta peserta didik untuk membaca dan mencatat 

kata-kata penting pada hand out tentang pewarisan sifat 

pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan 

(Mengeksplorasi) 

11. Guru menanyakan kepada peserta didik tentang istilah/kata- 

kata penting yang belum di pahami. 

12. Peserta didik memperhatikan ppt yang disajikan oleh guru 

tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan 

sifat yang diturunkan 

13. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

menuliskan atau menanyakan hal-hal yang penting atau hal 

yang ingin diketahui terkait dengan tayangan ppt. 

 
Langkah-3 Mengorganisasikan peserta didik ke dalam 

Kelompok-kelompok Belajar 

14. Guru membagi peserta didik   menjadi   beberapa 

kelompok yang terdiri 4-5 orang 

15. Guru membagikan LKPD dan peserta didik membaca 

petunjuk, mengamati LK (LK berisi permasalahan dan 

soal) 

 

50 menit 



 Langkah-4 Membimbing Kelompok Bekerja dan Belajar 

15. Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok masing- 

masing berdasarkan petunjuk yang ada di LK 

(Mengasosiasi) 

16. Membimbing setiap kelompok yang mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan tugas dalam LK 

17. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi di depan 

kelas. Guru memberi umpan balik terhadap hasil diskusi 

yang telah disampaikan (Mengomunikasikan) 

 

Penutup 18. Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan hasil 

diskusi 

 
Langkah-5 Melakukan Evaluasi 

19. Siswa mengerjakan soal l i s a n  post tes pewarisan sifat 

pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan 

 
Langkah-6 Memberi Penghargaan 

20. Mengumumkan kelompok yang telah berkinerja baik atau 

terbaik. 

21. Guru memberi informasi materi pertemuan berikutnya 

22. Guru menutup pelajaran dengan memberikan salam kepada 

peserta didik. 

20 menit 

 
 

I. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

a. Sikap Sosial 

No. Teknik Bentuk 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 

Contoh 
Butir 

Instrumen 

Keterangan 

1. Observasi Lembar 

pengamatan 

sikap 

Saat 

pembelajaran 

berlangsung 

Lihat 

lampiran 
- 

 

b. Pengetahuan 

No. Teknik Bentuk 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 

Contoh 

Butir 

Instrumen 

Keterangan 

1. Tertulis uraian Akhir 
pembelajaran 

Lihat 
lampiran 

- 

 
 

c. Keterampilan 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 

Contoh 

Butir 

Instrumen 

Keterangan 

Portofolio Lembar 

penilaian laporan 

LKPD 

Usai 

pembelajaran 

terlampir - 



2. Instrumen 

a. Lembar Pengamatan Sikap 

Terlampir 

b. Penilaian ketrampilan diskusi 

Terlampir 

c. Penilaian pengetahuan 

Terlampir 
 

 

 

Purwokerto,27 September 2022 

Mengetahui , 

Kepala SMP Telkom Purwokerto Guru Pengampu 

 

 
Widyatmoko, S.T,.M.M.T.,M.B.A Rina Mei Suryani, S.Pd 



LAMPIRAN 

 
A. Lembar Observasi/Pengamatan Sikap 

 
No  

Nama Peserta 

Didik 

Aspek Penilaian  

Skor 

 

Nilai Kerjasama Jujur Rasa Ingin 

Tahu 

Tanggung 

jawab 

        

        

        

        

 
Rubrik penilaian sikap 

 

No 
Aspek Yang 

Dinilai 

Skor dan Kriteria 

3 2 1 

1 Kerjasama Peserta didik terlibat 

aktif dalam kelompok 

Peserta didik kurang 

terlibat aktif dalam 

kelompok 

Peserta didik tidak 

terlibat aktif dalam 

kelompok 

2 Jujur Membuat laporan 

berdasarkan data yang 

diperoleh, tidak plagiat 

dan tidak mencontek 

saat ulangan 

Membuat laporan 

berdasarkan data, 

tidak plagiat tetapi 

mencontek saat 

ulangan 

Membuat laporan 

secara plagiat dan 

mencontek saat 

ulangan 

3 Rasa Ingin 

Tahu 

Menunjukkan rasa 

ingin tahu yang besar, 

antusias dan aktif 

Menunjukkan rasa 

ingin tahu namun 

tidak antusias dan 

pasif 

Tidak 

menunjukkan rasa 

ingin tahu, tidak 

antusias, pasif 

4 Tanggung 

jawab 

Peserta didik 

mengumpulkan laporan 

dengan benar, rapi dan 

tepat waktu. 

Peserta didik 

mengumpulkan 

laporan kurang rapi 

tetapi tepat waktu 

Peserta didik 

mengumpulkan 

laporan tidak rapi 

dan tidak tepat 

waktu 

 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 = 
Jumlah Skor Perolehan 

Skor Maksimal 

 

X 100 



B. Penilaian Keterampilan 
 

Lembar Penilaian Diskusi Kelas 
 

 

 
No 

Nama 

Siswa 

Aspek Yang Dinilai  

 
Skor 

 

 
Nilai 

Keaktifan 

Diskusi 

Mengajukan 

Pertanyaan 

Menjawab 

Pertanyaan 

Menghargai 

Saran dan 

Pendapat 

Menyimpulkan 

Materi 

         

         

         

         

 
Rubrik penilaian diskusi kelas 

 

No Aspek Yang 

Dinilai 

Kriteria Penilaian Skor Skor 

Maksimal 

1 
Keaktifan 

Diskusi 

Megikuti diskusi secara aktif 2 
2 

Mengikuti diskusi secara kurang aktif 1 

 

2 

 
Mengajukan 

Pertanyaan 

Mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi diskusi 
2 

 

2 
Mengajukan pertanyaan yang kurang 

berkaitan dengan materi diskusi 
1 

 

3 

 
Menjawab 

Pertanyaan 

Menjawab pertanyaan sesuai dengan 

maksud dan tujuan pertanyaan 
2 

 

2 
Menjawab pertanyaan kurang sesuai dengan 

maksud dan tujuan pertanyaan 
1 

 

4 

Menghargai 

Saran dan 

Pendapat 

Menghargai saran dan pendapat sesama 

teman peserta diskusi 
2 

 

2 
Kurang menghargai saran dan pendapat 

sesama teman peserta diskusi 
1 

5 
Menyimpulkan 

Materi 

Mampu menyimpulkan materi 2 
2 

Kurang mampu menyimpulkan materi 1 

  Total Skor  10 

 

 

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡𝐚𝐧 

𝐗 𝟏𝟎𝟎
 

𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐌𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥 



C. Penilaian pengetahuan (Evaluasi) 

 

Seorang laki-laki memiliki golongan darah B heterozygot menikah dengan seorang perempuan 

memiliki golongan darah A homozygot. Kemungkinan anaknya yang memiliki golongan darah A 

heterozygot sebanyak... 

A. 25% 

B. 50% 

C. 75% 

D. 100% 

Jawaban :A 



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 3.3.4 
 

PEWARISAN SIFAT PADA MAKHLUK HIDUP DAN KELAINAN SIFAT YANG 

DITURUNKAN  

 

kelas    : 

Kelompok  : 

Nama Anggota : 

1……………………………………………. 

2……………………………………………. 

3……………………………………………. 

4…………………………………………..... 

5…………………………………………….. 
 

Kompetensi Dasar: 
3. 3 Menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup 

 

Tujuan Kegiatan: 

1. Peserta didik dapat mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada manusia dengan tepat. 

2. Peserta didik dapat membuat bagan persilangan sesuai dengan data yang telah disajikan 

dengan benar.  

3. Peserta didik dapat menganalisis mekanisme pewarisan kelainan sifat pada manusia dengan 

benar. 

 

 
 

Perhatikan kedua gambar tersebut ! 

 

 

 

Petunjuk kerja: 

1. Bacalah buku siswa terkait materi pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat 

yang diturunkan! 

2. Jawab dan diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kelompok! 

3. Presentasikanlah hasil diskusi kelompok di depan kelas! 

 

 

 



 

Pertanyaan Diskusi 

1. Bagaimana golongan darah  dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya? 

Jawab: 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

....................... 

2. Ketika ada seorang laki-laki memiliki rambut bergelombang (Cs) menikah dengan 

seorang perempuan yang memiliki rambut bergelombang (Cs) juga, bagaimanakah 

kemungkinan anak-anaknya? 

Jawab: 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............. 

3. Ketika ada seorang laki-laki pembawa sifat albino atau carrier (memiliki genotip Aa) 

menikah dengan seorang perempuan yang juga pembawa sifat albino atau carrier (memiliki 

genotip Aa). Bagaimanakah kemungkinan anaknya? 

Jawab: 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

........................ 

 

Simpulan 
Berdasarkan hasil diskusi, buatlah simpulan yang disesuaikan dengan tujuan kegiatan! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 


	RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
	Kelas/Semester : IX (sembilan)/I (satu)
	Sub Materi : Pewarisan sifat yang diturunkan pada manusia Alokasi Waktu : 2x40’ (1 pertemuan )
	B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
	C. TUJUAN PEMBELAJARAN
	Fokus Penguatan Karakter
	D. MATERI PEMBELAJARAN
	E. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
	F. MEDIA DAN BAHAN
	H. KEGIATAN PEMBELAJARAN
	LAMPIRAN
	Rubrik penilaian sikap

