
RENCANA MUTU PEMBELAJARAN
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Nama Dosen : Anwari Adi Nugroho, S,Pd.,M.Pd.
Program Studi : Pendidikan Biologi
Kode Mata Kuliah :
Nama mata Kuliah : Biologi Molekuler
Jumlah SKS : 2
Semester : 6
Pertemuan ke : 1
Alokasi Waktu : 2 x 50 menit

I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 
                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA

II.  Kompetensi Dasar    : 1.1 Memahami perbedaan sel prokariot dan sel eukariot

III. Indikator    : 
1.1.1 menjelaskan ciri-ciri sel prokaryot
1.1.2 menjelaskan ciri-ciri sel eukaryot
1.1.3 membedakan ciri sel prokaryot dan sel eukaryot

IV. Materi Ajar    : 
1. Ciri sel prokaryot: 

a. Struktur utama berupa dinidng sel, membran plasma sel, ribosom, bahan 
genetik 

b. Tidak memiliki membran inti 
c. Tidak ada organel khusus misalnya mitokondria, badan golgi, retikulum 

endoplasma, dll 
d. Dinding sel prokaryot mempunyai komposis kimiawi berbea dengan dinding 

sel tumbuhan.
e. Dinding sel prokaryot mengandung protein, lemak dan polisakarida 
f. Bahan genetik pada sel prokaryot tidak terletak di dalam suatu organel khusus 

karena tidak ada membran 
2. Ciri sel eukaryot

a. Struktur lebih kompleks dibanding prokariot 
b. Struktur nukleus jelas 
c. Mempunyai membran nukleus 
d. Organisasi bahan genetik (DNA kromosom) terdiri atas lebih dari satu 

kromosom nerbentuk linear yang dikemas dengan protein (histon)
e. Jasad eukariot tingkat rendah terdapat bahan genetik ekstra kromosom 

(plasmid)
f. Sudah ada pembagian ruang yang jelas di dalam sel 



V.  Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Diskusi informasi, kajian literatur

VI. Tahap Pembelajaran : 
A. Kegiatan awal  : 

1. Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa
2. Apersepsi tentang biologi molekuler melalui slide powerpoint
3. Penjelasan sistem perkuliahan mata kuliah biologi molekuler
4. Penyampaian Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar yang harus dikuasai 

pada mata kuliah biologi molekuler
5. Penyampaian kontrak kuliah selama satu semester dan pembagian kelas 

menjadi 6 kelompok diskusi
6. Penjelasan tugas, kuis, ujian dan sistem penilaian mata kuliah biologi 

molekuler
B. Kegiatan Inti : 

7. Pendahuluan: apersepsi mengenai sel hewan dengan slide powerpoint.
8. Menerima penjelasan tentang ciri-ciri sel prokaryot
9. Tanya jawab tentang ciri-ciri sel eukaryot
10. Diskusi kelompok dan tanya jawab perbedaan ciri sel prokaryot dan sel 

eukaryot
C. Kegiatan Akhir: 

11. Penyimpulan bersama terhadap materi yang telah dipelajari
12. Penyampaian informasi untuk pertemuan selanjutnya presentasi kelompok 6.
13. Salam penutup

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 
     Alat: White Board, LCD, laptop
     Sumber: 

1. Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga
2. Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, Jakarta : 

Penerbit Erlangga.
3. Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu 

Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga
4. Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito

VIII. Penilaian : 
1. Kehadiran (terlampir)
2. Aktivitas (terlampir)
3. Penilaian Performance (terlampir)



RENCANA MUTU PEMBELAJARAN
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Nama Dosen : Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.
Program Studi : Pendidikan Biologi
Kode Mata Kuliah : KK.42116
Nama mata Kuliah : Biologi Molekuler
Jumlah SKS : 2
Semester : 6
Pertemuan ke : 2
Alokasi Waktu : 2 x 50 menit

II.  Kompetensi Dasar : 2.1 Memahami memahami struktur genetik komponen-  
                                                komponen sitoplasmik

III. Indikator : 
2.1.1 Menjelaskan struktur komponen sitoplasmik
2.1.2 Menyebutkan fungsi masing-masing komponen sitoplamik
2.1.3 Menjelaskan hubungan antar komponen sitoplasmik

IV. Materi Ajar : 
1. Sitoplasma memegang semua organel seluler di luar nukleus dan juga menjaga 

bentuk dan konsistensi dari sel. Sitoplasma juga merupakan tempat penyimpanan 
bahan kimia yang diperlukan untuk kehidupan, yang terlibat dalam reaksi 
metabolik yang vital, seperti glikolisis anaerob dan sintesis protein. 

2. Sitoplasma memberikan sebuah medium di mana organel dapat tetap tersuspensi. 
Selain itu, sitoskeleton ditemukan dalam sitoplasma memberikan bentuk pada sel, 
dan memfasilitasi gerakan. Hal ini juga membantu pergerakan unsur yang berbeda 
yang ditemukan dalam sel.

3. Organel sel adalah benda-benda solid yang terdapat di dalam sitoplasma dan 
bersifat hidup (menjalankan fungsi-fungsi kehidupan).: Mitokondria , Plastida, 
Vakuola, Ribosom, Retikulum Endoplasma (RE), Badan golgi, Lisosom, 
Mikrofilamen, Sentrosom(sentriol), Mikrotubulus, Peroksisom (badan mikro).

4. Sitosol, yaitu bahwa bagian dari sitoplasma yang menempati ruang intrasel luar, 
merupakan tempat sintesis protein dan sebagian besar metabolisme perantara sel 
Sitosol memiliki ribuan enzim yang terlibat dalam metabolisme

I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 
                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA



V. Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Presentasi, Diskusi informasi, kajian literatur

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 
     Alat: White Board, LCD, laptop
    Sumber: 

1. Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga
2. Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, Jakarta 

: Penerbit Erlangga.
3. Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu 

Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga
4. Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito

VI. Tahap Pembelajaran : 
A. Kegiatan awal  : 

1. Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa
2. Apersepsi tentang komponen sitoplasmik melalui slide powerpoint
3. Persiapan presentasi kelompok 1 tentang komponen sitoplasmik

B. Kegiatan Inti : 
4. Menerima penjelasan awal tentang struktur komponen sitoplasmik
5. Presentasi kelompok 6 materi struktur komponen sitoplasmik
6. Diskusi kelompok dan kajian literatur tentang fungsi masing-masing 

komponen
7. Diskusi dan Tanya jawab berdasarkan hasil diskusi kelompok tentang 

hubungan antar komponen sitoplasmik 
8. Menerima penjelasan rangkuman materi struktur komponen sitoplasmik

C. Kegiatan Akhir: 
9. Penarikan kesimpulan bersama
10. Salam penutup

VIII. Penilaian : 
1. Kehadiran (terlampir)
2. Aktivitas (terlampir)
3. Penilaian Performance (terlampir)



RENCANA MUTU PEMBELAJARAN
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen : Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.
Program Studi : Pendidikan Biologi
Kode Mata Kuliah : KK.42116
Nama mata Kuliah : Biologi Molekuler
Jumlah SKS : 2
Semester : 2
Pertemuan ke : 3
Alokasi Waktu : 2 x 50 menit

II.  Kompetensi Dasar    : 3.1 Memahami struktur, komponen penyusun dan fungsi 
                                               membran plasma dan sistem selaput sitoplasmik

III. Indikator    : 
3.1.1 Menjelaskan struktur, komponen penyusun membran plasma
3.1.2 Menjelaskan fungsi membran plasma
3.1.3 Menjelaskan sistem transport sel pada membran plasma

IV. Materi Ajar    : 
1. Membran plasma merupakan batas antara sel dan lingkungannya. Membran plasma 

mengatur apa yang masuk dan keluar sel.
2. Struktur membran sel yaitu model mozaik fluida yang dikemukakan oleh Singer 

dan Nicholson pada tahun 1972.
3. Membran plasma terdiri dari fosfolipid bilayer, yang merupakan dua lapisan 

fosfolipid back-toback. Fosfolipid adalah lipid dengan gugus fosfat yang 
menyertainya. Fosfolipid memiliki satu kepala dan dua ekor. Kepala adalah polar 
dan hidrofilik, atau suka air. Ekor yang nonpolar dan hidrofobik, atau membenci 
air.

4. Banyaknya molekul yang masuk dan keluar membran menyebabkan terciptanya 
lalu lintas membran. Lalu lintas membran digolongkan menjadi dua cara, yaitu 
dengan transpor pasif untuk molekul-molekul yang mampu melalui membran tanpa 
mekanisme khusus dan transpor aktif untuk molekul yang membutuhkan 
mekanisme khusus.

I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 
                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA



V.  Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Diskusi informasi, kajian literatur

VI. Tahap Pembelajaran : 
A. Kegiatan awal  : 

1. Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa
2. Apersepsi tentang membran plasma melalui slide powerpoint

B. Kegiatan Inti : 
3. Menerima penjelasan tentang struktur, komponen penyusun membran plasma 
4. Tanya jawab tentang fungsi membran plasma
5. Diskusi kelompok dan tanya jawab sistem transport sel pada membran plasma

C. Kegiatan Akhir: 
6. Penyimpulan bersama terhadap materi yang telah dipelajari
7. Kuis materi 1 dan 2
8. Penyampaian informasi untuk pertemuan selanjutnya presentasi kelompok 5
9. Salam penutup

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 
     Alat: White Board, LCD, laptop
     Sumber: 

1. Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga
2. Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, Jakarta 

: Penerbit Erlangga.
3. Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu 

Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga
4. Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito

VIII. Penilaian : 
1. Kehadiran (terlampir)
2. Aktivitas (terlampir)
3. Penilaian Performance (terlampir)



RENCANA MUTU PEMBELAJARAN
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen : Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.
Program Studi : Pendidikan Biologi
Kode Mata Kuliah : KK.42116
Nama mata Kuliah : Biologi Molekuler
Jumlah SKS : 2
Semester : 6
Pertemuan ke : 4
Alokasi Waktu : 2 x 50 menit

II.  Kompetensi Dasar : 4.1 Memahami organela mitokondria dan kloroplas sebagai 
                                                organel pembangkit tenaga

III. Indikator : 
4.1.1 Menjelaskan struktur organel mitokondria
4.1.2 Menjelaskan fungsi organel mitokondria
4.1.3 Menjelaskan proses respirasi selular pada mitokondria
4.1.4 Menjelaskan struktur organel kloroplas
4.1.5 Menjelaskan fungsi organel kloroplas
4.1.6 Menjelaskan proses fotosintesis pada kloroplas
4.1.7 Menjelaskan hubungan antara kloroplas, klorofil dan fotosintesis
4.1.8 Membedakan proses pembentukan tenaga pada mitokondria dan kloroplas

IV. Materi Ajar : 
1. Mitokondria disebut ‘pembangkit tenaga listrik sel‘. Mitokondrian adalah organel 

yang yang digunakan untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP untuk 
kelangsungan hidup sel.

2. Mitokondria yang ada di sel tumbuhan dan hewan. Struktur berbentuk batang yang 
tertutup dalam dua membran – membran luar dan membran dalam. Membran 
terdiri dari fosfolipid dan protein. Ruang di antara dua membran disebut ruang 
antar-membran yang memiliki komposisi yang sama seperti sitoplasma sel. Namun, 
kandungan protein dalam ruang ini berbeda dari yang di sitoplasma.

3. Kloroplas adalah organel sel yang ditemukan di tumbuhan dan alga. Fungsi 
kloroplas adalah untuk menghasilkan energi yang berasal dari sinar matahari 
menjadi energi kimia yang tersimpan dalam glukosa. 

4. Kloroplas merupakan bagian dari plastida yang menjadi tempat penyimpanan 
senyawa kimia penting. Kloroplas terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian 
amplop dan bagian dalam. 

I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 
                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA



V. Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Presentasi, Diskusi informasi, kajian literatur

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 
     Alat: White Board, LCD, laptop
     Sumber: 

1. Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga
2. Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, 

Jakarta : Penerbit Erlangga.
3. Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu 

Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga
4. Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito

VI. Tahap Pembelajaran : 
A. Kegiatan awal  : 

1. Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa
2. Apersepsi tentang mitokondria dan kloroplas melalui slide powerpoint
3. Persiapan presentasi kelompok 5 tentang mitokondria dan kloroplas 

B. Kegiatan Inti : 
4. Menerima penjelasan awal tentang mitokondria dan klotoplas
5. Presentasi kelompok 5 materi mikondria dan kloroplas
6. Diskusi kelompok dan kajian literatur tentang struktur mitokondria dan 

kloroplas
7. Diskusi dan Tanya jawab berdasarkan hasil diskusi kelompok tentang fungsi 

mitokondria dan kloroplas
8. Menerima penjelasan rangkuman materi mitokondria dan kloroplas

C. Kegiatan Akhir: 
9. Penarikan kesimpulan bersama
10. Salam penutup

VIII. Penilaian : 
1. Kehadiran (terlampir)
2. Aktivitas (terlampir)
3. Penilaian Performance (terlampir)



RENCANA MUTU PEMBELAJARAN
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen : Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.
Program Studi : Pendidikan Biologi
Kode Mata Kuliah : KK.42116
Nama mata Kuliah : Biologi Molekuler
Jumlah SKS : 2
Semester : 2
Pertemuan ke : 5
Alokasi Waktu : 2 x 50 menit

II.  Kompetensi Dasar    : 5.1 Memahai siklus sel, mitosis dan meiosis serta perbedaannya

III. Indikator    : 
5.1.1 Menjelaskan definisi siklus sel
5.1.2 Menjelaskan proses siklus sel
5.1.3 Menjelaskan proses pembelahan mitosis
5.1.4 Menjelaskan proses pembelahan meiosis
5.1.5 Membedakan pembelahan mitosis dan meiosis

IV. Materi Ajar    : 
1. Siklus sel yang berlangsung kontinu dan barulang (siklik) disebut poliferasi. 

Keberhasilan sebuah poliferasi membutuhkan transisi unidireksional dan teratur 
dari satu fase siklus sel menuju fase berikutnya.

2. Pada sel prokariot yang tidak memiliki inti sel, siklus sel terjadi melalui suatu 
proses yang disebut pembelahan biner, sedang pada sel eukariot yang memiliki inti 
sel, siklus sel terbagi menjadi dua fase fungsional, fase S dan M, dan fase 
persiapan, G1 dan G2:

3. Mitosis adalah cara reproduksi sel dimana sel membelah melalui tahap-tahap yang 
teratur, yaitu Profase Metafase-Anafase-Telofase. Antara tahap telofase ke tahap 
profase berikutnya terdapat masa istirahat sel yang dinarnakan Interfase (tahap ini 
tidak termasuk tahap pembelahan sel). Pada tahap interfase inti sel melakukan 
sintesis bahan-bahan inti.

4. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel-sel 
kelamin (sperma dan sel telur).

5. Meiosis terjadi dua kali pembelahan, yaitu meiosis I dan meiosis II. Masing-masing 
meiosis terdiri dari tahap-tahap yang sama.

I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 
                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA



V.  Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Diskusi informasi, kajian literatur

VI. Tahap Pembelajaran : 
A. Kegiatan awal  : 

1. Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa
2. Apersepsi tentang siklus dan pembelahan sel melalui slide powerpoint

B. Kegiatan Inti : 
3. Menerima penjelasan proses pembelahan mitosis
4. Tanya jawab tentang proses pembelahan meiosis
5. Diskusi kelompok dan tanya jawab perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis

C. Kegiatan Akhir: 
6. Penyimpulan bersama terhadap materi yang telah dipelajari
7. Kuis materi 3 dan 4
8. Penyampaian informasi untuk pertemuan selanjutnya presentasi kelompok 4.
9. Salam penutup

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 
     Alat: White Board, LCD, laptop
     Sumber: 

1. Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga
2. Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, Jakarta 

: Penerbit Erlangga.
3. Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu 

Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga
4. Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito

VIII. Penilaian : 
1. Kehadiran (terlampir)
2. Aktivitas (terlampir)
3. Penilaian Performance (terlampir)



RENCANA MUTU PEMBELAJARAN
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen : Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.
Program Studi : Pendidikan Biologi
Kode Mata Kuliah : KK.42116
Nama mata Kuliah : Biologi Molekuler
Jumlah SKS : 2
Semester : 6
Pertemuan ke : 6
Alokasi Waktu : 2 x 50 menit

II.  Kompetensi Dasar : 6.1 Memahami komponen materi genetik (gen, kromosom, 
                                                DNA)

III. Indikator : 
6.1.1 Menjelaskan definisi gen, kromosom, DNA
6.1.2 Menjelaskan struktur dan fungsi kromosom
6.1.3 Menjelaskan struktur dan fungsi DNA
6.1.4 Menjelaskan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom

IV. Materi Ajar : 
1. Gen adalah bagian kromosom atau salah satu kesatuan kimia (DNA) dalam 

kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk 
hidup.

2. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA di mana 
informasi genetik dalam sel disimpan.

3. Asam deoksiribonukleat, lebih dikenal dengan DNA merupakan sejenis asam 
nukleat yang tergolong biomolekul utama penyusun berat kering setiap organisme. 
Di dalam sel, DNA umumnya terletak di dalam inti sel.

4. Bagian utama sebuah sel adalah nukleus, di dalam nukleus terdapat benang-benang 
halus yang disebut kromatin. Pada saat sel akan mulai membelah diri, benang-
benang halus tersebut menebal, memendek dan mudah menyerab warna 
membentuk kromosom. Kromosom adalah struktur padat yang terdiri dari dua 
komponen molekul, yaitu DNA dan protein. Secara struktural perubahan DNA dan 
protein menjadi kromosom di awali pada saat profase. Molekul DNA akan 
berikatan dengan protein histon dan nonhiston membentuk sejumlah nukleosom. 
Unit-unit nukleosom bergabung memadat membentuk benang yang lebih padat dan 
terpilin menjadi lipatan-lipatan solenoid. Lipatan solenoid tersusun padat menjadi 
benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin akan tersusun memadat 
membentuk lengan kromatin. Selanjutnya kromatin akan mengganda membentuk 
kromosom.

I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 
                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA



V. Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Presentasi, Diskusi informasi, kajian literatur

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 
     Alat: White Board, LCD, laptop
     Sumber: 

1. Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga
2. Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, 

Jakarta : Penerbit Erlangga.
3. Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu 

Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga
4. Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito

VI. Tahap Pembelajaran : 
A. Kegiatan awal  : 

1. Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa
2. Apersepsi tentang gen, DNA, kromosom melalui slide powerpoint
3. Persiapan presentasi kelompok 4 tentang efek gen, DNA, kromosom 

B. Kegiatan Inti : 
4. Menerima penjelasan awal tentang materi genetik pada makhluk hidup
5. Presentasi kelompok 4 materi materi genetik 
6. Diskusi kelompok dan kajian literatur tentang definisi gen, kromosom, DNA 

dan kromosom
7. Diskusi dan Tanya jawab berdasarkan hasil diskusi kelompok tentang 

hubungan antara gen, DNA, dan kromosom 
8. Menerima penjelasan rangkuman materi materi genetik

C. Kegiatan Akhir: 
9. Penarikan kesimpulan bersama
10. Salam penutup

VIII. Penilaian : 
1. Kehadiran (terlampir)
2. Aktivitas (terlampir)
3. Penilaian Performance (terlampir)



RENCANA MUTU PEMBELAJARAN
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen : Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.
Program Studi : Pendidikan Biologi
Kode Mata Kuliah : KK.42116
Nama mata Kuliah : Biologi Molekuler
Jumlah SKS : 2
Semester : 2
Pertemuan ke : 7
Alokasi Waktu : 2 x 50 menit

II.  Kompetensi Dasar    : 7.1 Memahami aliran materi genetik sel prokariotik dan 
                                               eukariotik

III. Indikator    : 
7.1.1 Menjelaskan urutan aliran materi genetik
7.1.2 Menjelaskan aliran materi genetik pada sel prokariotik
7.1.3 Menjelaskan aliran materi genetik pada sel eukaryotik

IV. Materi Ajar    : 
1. Aliran gen merupakan pertukaran gen antar populasi, yang biasanya merupakan 

spesies yang sama. Contoh aliran gen dalam sebuah spesies meliputi migrasi dan 
perkembangbiakan organisme atau pertukaran serbuk sari. Transfer gen antar 
spesies meliputi pembentukan organisme hibrid dan transfer gen horizontal.

2. Migrasi ke dalam atau ke luar populasi dapat mengubah frekuensi alel, serta 
menambah variasi genetika ke dalam suatu populasi. Imigrasi dapat menambah 
bahan genetika baru ke lungkang gen yang telah ada pada suatu populasi. 
Sebaliknya, emigrasi dapat menghilangkan bahan genetika. Karena pemisahan 
reproduksi antara dua populasi yang berdivergen diperlukan agar terjadi spesiasi, 
aliran gen dapat memperlambat proses ini dengan menyebarkan genetika yang 
berbeda antar populasi. 

3. Aliran gen dihalangi oleh barisan gunung, samudera, dan padang pasir. Bahkan 
bangunan manusia seperti Tembok Raksasa Cina dapat menghalangi aliran gen 
tanaman.

I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 
                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA



V.  Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Diskusi informasi, kajian literatur

VI. Tahap Pembelajaran : 
A. Kegiatan awal  : 

1. Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa
2. Apersepsi tentang aliran materi genetik melalui slide powerpoint

B. Kegiatan Inti : 
3. Tanya jawab tentang aliran materi genetik pada sel prokariotik
4. Diskusi kelompok dan tanya jawab aliran materi genetik pada sel eukaryotik

C. Kegiatan Akhir: 
5. Penyimpulan bersama terhadap materi yang telah dipelajari
6. Kuis materi 5 dan 6
7. Penyampaian informasi untuk pertemuan selanjutnya presentasi kelompok 3.
8. Salam penutup

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 
     Alat: White Board, LCD, laptop
     Sumber: 

1. Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga
2. Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, Jakarta 

: Penerbit Erlangga.
3. Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu 

Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga
4. Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito

VIII. Penilaian : 
1. Kehadiran (terlampir)
2. Aktivitas (terlampir)
3. Penilaian Performance (terlampir)



RENCANA MUTU PEMBELAJARAN
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen : Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.
Program Studi : Pendidikan Biologi
Kode Mata Kuliah : KK.42116
Nama mata Kuliah : Biologi Molekuler
Jumlah SKS : 2
Semester : 6
Pertemuan ke : 8
Alokasi Waktu : 2 x 50 menit

II.  Kompetensi Dasar : 8.1 Memaham proses replikasi DNA beserta kompnen yang 
                                                terlibat di dalamnya

III. Indikator : 
8.1.1 Menjelaskan definisi replikasi DNA
8.1.2 Menjelaskan waktu terjadinya replikasi DNA
8.1.3 Menjelaskan komponen yang terlibat dalam replikasi DNA
8.1.4 Menjelaskan proses replikasi DNA

IV. Materi Ajar : 
2. Replikasi adalah proses duplikasi DNA secara akurat. genom manusia pada satu sel 

terdiri sekitar 3 milyar dan pada saat replikasi harus diduplikasi secara akurat.
3. Replikasi hanya terjadi pada fase S (pada mamalia), Replikasi terjadi sebelum sel 

membelah dan selesai sebelum fase M.
4. Replikasi terjadi dengan proses semikonservatif karena semua DNA double helix. 

Hasil replikasi DNA double strand. Kedua DNA parental strand bisa menjadi 
template yang berfungsi sebagai cetakan untuk proses replikasi: Semikonservaative 
process. Primer strand : Pada 3’ dia akan melepaskan 2P dipakai sebagai energy 
untuk menempelkan, tetapi pada 5’ P tidak bisa dilepas karena ketiga P dibutuhkan 
sehigga tidak ada energy sehingga tidak pernah terjadi sintesis dari 3’-5’, tetapi 
dari 5’-3’, jadi yang menambah selalu ujung 3’.

I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 
                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA



V. Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Presentasi, Diskusi informasi, kajian literatur

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 
     Alat: White Board, LCD, laptop
     Sumber: 

1. Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga
2. Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, 

Jakarta : Penerbit Erlangga.
3. Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu 

Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga
4. Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito

VI. Tahap Pembelajaran : 
A. Kegiatan awal  : 

1. Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa
2. Apersepsi tentang replikasi DNA melalui slide powerpoint
3. Persiapan presentasi kelompok 3 tentang replikasi DNA 

B. Kegiatan Inti : 
4. Menerima penjelasan awal tentang replikasi DNA
5. Presentasi kelompok 3 materi replikasi DNA 
6. Diskusi kelompok dan kajian literatur tentang waktu terjadinya replikasi DNA
7. Diskusi dan Tanya jawab kelompok tentang proses replikasi DNA dan 

komponen yang terlibat
8. Menerima penjelasan rangkuman materi pemanfaatan efek radiasi

C. Kegiatan Akhir: 
9. Penarikan kesimpulan bersama
10. Salam penutup

VIII. Penilaian : 
1. Kehadiran (terlampir)
2. Aktivitas (terlampir)
3. Penilaian Performance (terlampir)



RENCANA MUTU PEMBELAJARAN
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen : Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.
Program Studi : Pendidikan Biologi
Kode Mata Kuliah : KK.42116
Nama mata Kuliah : Biologi Molekuler
Jumlah SKS : 2
Semester : 2
Pertemuan ke : 9
Alokasi Waktu : 2 x 50 menit

II.  Kompetensi Dasar    : 9.1 Memahami proses transkripsi DNA pada prokariot dan 
                                               eukariot serta komponen yang terlibat

III. Indikator    : 
9.1.1 Menjelaskan definisi transkripsi DNA
9.1.2 Menjelaskan waktu dan tempat terjadinya transkripsi DNA
9.1.3 Menjelaskan komponen yang terlibat dalam transkripsi DNA
9.1.4 Menjelaskan proses transkripsi DNA
9.1.5 Menjelaskan perbedaan transkripsi DNA pada prokaryot dan eukaryot 

IV. Materi Ajar    : 
1. Transkripsi merupakan pembentukan/sintesis RNA dari salah satu rantai DNA, 

sehingga terjadi proses pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA. Fungsi 
ini disebut fungsi heterokatalis DNA karena DNA mampu mensintesis senyawa 
lain yaitu RNA. 

2. Sebuah rantai DNA digunakan untuk mencetak rantai tunggal mRNA dengan 
bantuan enzim polimerase. Enzim tersebut menempel pada kodon permulaan, 
umumnya adalah kodon untuk asam amino metionin. 

3. Pertama-tama, ikatan hidrogen di bagian DNA yang disalin terbuka. Akibatnya, 
dua utas DNA berpisah. Salah satu polinukleotida berfungsi sebagai pencetak atau 
sense, yang lain sebagai gen atau antisense. Misalnya pencetak memiliki urutan 
basa G-A-G-A-C-T, dan yang berfungsi sebagai gen memiliki urutan basa 
komplemen C-T-C-T-G-A. Karena pencetaknya G-A-G-A-C-T, maka RNA hasil 
cetakannya C-U-C-U-G-A. Jadi, RNA C-U-C-U-G-A merupakan hasil kopian dari 
DNA C-T-C-T-G-A (gen), dan merupakan komplemen dari pencetak. Transkripsi 
DNA akan menghasilkan mRNA (messenger RNA).

I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 
                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA



V.  Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Diskusi informasi, kajian literatur

VI. Tahap Pembelajaran : 
A. Kegiatan awal  : 

1. Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa
2. Apersepsi tentang transkripsi DNA melalui slide powerpoint

B. Kegiatan Inti : 
3. Tanya jawab tentang komponen yang terlibat dalam transkripsi DNA
4. Diskusi kelompok dan tanya jawab proses transkripsi DNA pada prokaryot dan 

eukaryot
C. Kegiatan Akhir: 

5. Penyimpulan bersama terhadap materi yang telah dipelajari
6. Kuis materi 7 dan 8
7. Penyampaian informasi untuk pertemuan selanjutnya presentasi kelompok 2.
8. Salam penutup

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 
     Alat: White Board, LCD, laptop
     Sumber: 

1. Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga
2. Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, Jakarta 

: Penerbit Erlangga.
3. Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu 

Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga
4. Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito

VIII. Penilaian : 
1. Kehadiran (terlampir)
2. Aktivitas (terlampir)
3. Penilaian Performance (terlampir)



RENCANA MUTU PEMBELAJARAN
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen : Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.
Program Studi : Pendidikan Biologi
Kode Mata Kuliah : KK.42116
Nama mata Kuliah : Biologi Molekuler
Jumlah SKS : 2
Semester : 6
Pertemuan ke : 10
Alokasi Waktu : 2 x 50 menit

II.  Kompetensi Dasar : 10.1 Memahami proses translasi pada prokariot dan eukariot 
                                                  serta komponen yang terlibat

III. Indikator : 
10.1.1 Menjelaskan definisi translasi DNA
10.1.2 Menjelaskan waktu dan tempat terjadinya translasi DNA
10.1.3 Menjelaskan komponen yang terlibat dalam translasi DNA
10.1.4 Menjelaskan proses translasi DNA
10.1.5 Menjelaskan perbedaan translasi DNA pada prokaryot dan eukaryot 

IV. Materi Ajar : 
1. Translasi merupakan proses penerjemahan kodon-kodon pada mRna menjadi 

polipeptida. Hanya mRna yang akan disintesis menjadi protein sedangakn tRna dan 
rRna tidak disintesis menjadi protein. 

2. Translasi berlangsung pada ribosom, didalam proses translasi kode-kode genetik 
merupakan aturan yang penting. Urutan nukleotida mRNA dibawa dalam gugus 
tiga – tiga.  Setiap gugus tiga disebut kodon. Dalam translasi, kodon dikenali oleh 
lengan antikodon yang terdapat pada tRNA. 

3. Proses translasi dimulai dari menempelnya ribosom sub unit kecil ke mRNA.  
Penempelan terjadi pada tempat tertentu yaitu pada 5’-AGGAGGU-3’, sedang 
pada eukariot terjadi pada struktur tudung.

I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 
                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA



V. Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Presentasi, Diskusi informasi, kajian literatur

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 
     Alat: White Board, LCD, laptop
     Sumber: 

1. Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga
2. Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, 

Jakarta : Penerbit Erlangga.
3. Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu 

Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga
4. Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito

VI. Tahap Pembelajaran : 
A. Kegiatan awal  : 

1. Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa
2. Apersepsi tentang translasi DNA melalui slide powerpoint
3. Persiapan presentasi kelompok 5 tentang translasi DNA 

B. Kegiatan Inti : 
4. Menerima penjelasan awal tentang konsep radioisotop serta aplikasinya dalam 

bidang pertanian
5. Presentasi kelompok 5 materi radioisotop dalam bidang pertanian 
6. Diskusi kelompok dan kajian literatur tentang pemanfaatan radioisotop dalam 

bidang pertanian
7. Diskusi dan Tanya jawab kelompok tentang metabolisme unsur penting pada 

tanaman dan pada hewan ternak
8. Menerima penjelasan rangkuman materi pemanfaatan efek radiasi dalam 

bidang pertanian 
C. Kegiatan Akhir: 

9. Penarikan kesimpulan bersama
10. Salam penutup

VIII. Penilaian : 
1. Kehadiran (terlampir)
2. Aktivitas (terlampir)
3. Penilaian Performance (terlampir)



RENCANA MUTU PEMBELAJARAN
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen : Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.
Program Studi : Pendidikan Biologi
Kode Mata Kuliah : KK.42116
Nama mata Kuliah : Biologi Molekuler
Jumlah SKS : 2
Semester : 2
Pertemuan ke : 11
Alokasi Waktu : 2 x 50 menit

II.  Kompetensi Dasar    : 11.1 11.1 Memahami penyebab dan akbikat mutasi pada DNA

III. Indikator    : 
11.1.1 Menjelaskan tipe mutasi DNA
11.1.2 Menjelaskan faktor penyebab mutasi DNA
11.1.3 Menjelaskan akibat mutasi DNA

IV. Materi Ajar    : 
2. DNA sebagai materi genetik yang selalu mengalami berbagai reaksi kimia dan 

selalu melakukan kopi DNA terjadinya perubahan struktur DNA. 
3. Perubahan struktur DNA disebut mutasi DNA yang dapat terjadi pada saat proses 

replikasi DNA. Untuk menstabilkan hal tersebut maka DNA memiliki kemampuan 
merepair kesalahan yang terjadi pada dirinya sendiri.Jika mutasi DNA yang terjadi 
cukup banyak dan DNA tidak sempat merepair dirinya maka akan terjadi kelainan 
ekspresi genetik bahkan menyebabkan terjadinya penyakit genetik. Konsumsi 
makanan yang bergizi serta istirahat yang cukup memungkinkan tubuh untuk dapat 
melakukan repair DNA.

4. Mutasi gen ada 2 kategori yaitu
a. Substitusi  pasangan basa

1) Perubahan macam basa nitrogen
2) Perubahan letak uruta basa nitrogen
3) Perubahan jumlah basa nitrogen

b. 2  Insersi ( penyisipan) atau Delesi (penghilangan) pasangan basa

I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 
                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA



V.  Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Diskusi informasi, kajian literatur

VI. Tahap Pembelajaran : 
A. Kegiatan awal  : 

1. Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa
2. Apersepsi tentang mutasi DNA melalui slide powerpoint

B. Kegiatan Inti : 
3. Tanya jawab tentang tipe mutasi DNA
4. Diskusi kelompok dan tanya jawab faktor penyebab mutasi DNA
5. Diskusi kelompok dan tanya jawab akibat mutasi DNA

C. Kegiatan Akhir: 
6. Penyimpulan bersama terhadap materi yang telah dipelajari
7. Kuis materi 9 dan 10
8. Penyampaian informasi untuk pertemuan selanjutnya presentasi kelompok 1.
9. Salam penutup

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 
     Alat: White Board, LCD, laptop
     Sumber: 

1. Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga
2. Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, Jakarta 

: Penerbit Erlangga.
3. Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu 

Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga
4. Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito

VIII. Penilaian :
1. Kehadiran (terlampir)
2. Aktivitas (terlampir)
3. Penilaian Performance (terlampir)



RENCANA MUTU PEMBELAJARAN
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen : Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.
Program Studi : Pendidikan Biologi
Kode Mata Kuliah : KK.42116
Nama mata Kuliah : Biologi Molekuler
Jumlah SKS : 2
Semester : 6
Pertemuan ke : 12
Alokasi Waktu : 2 x 50 menit

II.  Kompetensi Dasar : 12.1 Memahami aplikasi teknologi DNA dalam berbagai bidang

III. Indikator : 
12.1 Menjelaskan definisi kloning
12.2 Menjelaskan prinsip dasar kloning
12.3 Menjelaskan proses kloning
12.4 Menjelaskan beberapa contoh aplikasi teknologi DNA/kloning

IV. Materi Ajar : 
1. Kloning berasal dari kata ‘klon’ dari bahasa Yunani yang berarti tunas muda. Pada 

dasarnya kloning adalah teknik penggandaan gen yang menghasilkan turunan yang 
sama sifat baik dari segi hereditasnya maupun penampakannya. 

2. Kloning adalah suatu cara atau teknik yang menggunakan sel somatik makhluk 
hidup untuk membentuk turunan baru baik dari satu induk maupun dua induk yang 
turunannya memiliki materi genetik yang sama sifat baik dari segi hereditas 
maupun penampakannya yang prosesnya merupakan suatu bentuk reproduksi 
aseksual.

3. Kloning merupakan salah satu bentuk penemuan dari para ilmuwan untuk dalam 
rangka perolehan keturunan yang sampai sekarang, detik ini juga, terus menerus 
mendapat pro dan kontra dari masyarakat. Diawali dari lahirnya dolly sebagai 
hewan hasil kloningan pertama, sampai munculnya isu-isu tentang bayi perempuan 
bernama Eve yang dikatakan merupakan manusia kloningan pertama yang pernah 
dibuat oleh manusia.

I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 
                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA



V. Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Presentasi, Diskusi informasi, kajian literatur

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 
     Alat: White Board, LCD, laptop
     Sumber: 

1. Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga
2. Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, 

Jakarta : Penerbit Erlangga.
3. Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu 

Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga
4. Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito

VI. Tahap Pembelajaran : 
A. Kegiatan awal  : 

1. Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa
2. Apersepsi tentang aplikasi teknologi DNA melalui slide powerpoint
3. Persiapan presentasi kelompok 1 tentang aplikasi teknologi DNA 

B. Kegiatan Inti : 
4. Menerima penjelasan awal tentang kloning
5. Presentasi kelompok 1 materi kloning
6. Diskusi kelompok dan kajian literatur tentang prinsip dasar kloning
7. Diskusi kelompok dan tanya jawab proses kloning dan contoh aplikasi 

teknologi DNA/kloning
8. Menerima penjelasan rangkuman materi perkembangan terbaru aplikasi teknik 

nuklir dalam bidang biologi 
C. Kegiatan Akhir: 

9. Penarikan kesimpulan bersama
10. Salam penutup

VIII. Penilaian : 
1. Kehadiran (terlampir)
2. Aktivitas (terlampir)
3. Penilaian Performance (terlampir)



LAMPIRAN

VIII. Penilaian : 
1. Kehadiran (terlampir)
2. Aktivitas 

Aspek
Skor

1 2 3 4

Aktif  dalam kerja 
kelompok

tidak pernah, 
apabila tidak 
pernah 
melakukan

kadang-kadang, 
apabila kadang-
kadang 
melakukan dan 
sering tidak 
melakukan

sering, apabila 
sering 
melakukan 
sesuai 
pernyataan dan 
kadang-kadang 
tidak melakukan

selalu, apabila 
selalu melakukan 
sesuai 
pernyataan

Kesediaan 
melakukan tugas 
sesuai 
kesepakatan

tidak pernah, 
apabila tidak 
pernah 
melakukan

kadang-kadang, 
apabila kadang-
kadang 
melakukan dan 
sering tidak 
melakukan

sering, apabila 
sering 
melakukan 
sesuai 
pernyataan dan 
kadang-kadang 
tidak melakukan

selalu, apabila 
selalu melakukan 
sesuai 
pernyataan

Pengajuan 
pertanyaan

Tidak pernah 
mengajukan 
pertanyaan

Kadang-kadang 
mengajukan 
pertanyaan 
tingkat rendah

Sering 
mengajukan 
pertanyaan yang 
berkaitan dengan 
materi

Selalu 
mengajukan 
pertanyaan 
tingkat tinggi 
yang berkaitan 
dengan materi

3. Penilaian Performance

Aspek
Skor

1 2 3 4

Mengamati 
/memperhatikan 
demonstrasi/
apersepsi/
penjelasan dosen

Tidak fokus, 
melakukan 
aktivitas diuar 
kegiatan 
pembelajaran

Fokus, sering 
melakukan 
aktivitas di luar 
kegiatan 
pembelajaran

Fokus sampai 
akhir 
pembelajaran

Fokus sampai 
akhir 
pembelajaran dan 
mencatat hal 
penting yang 
disampaikan 
dosen

Mempresentasikan/
menyampaikan 
hasil diskusi 
kelompok

Tidak ikut 
menyampaika
n hasil diskusi, 
pasif

Kadang 
membantu 
teman kelompok 
menyampaikan 
hasil diskusi

Menyampaikan 
hasil diskusi 
dengan baik 
tanpa terpaku 
teks

Menyampaikan 
hasil diskusi 
dengan baik tanpa 
terpaku teks dan 
dapat menjawab 
pertanyaan

Penskoran
1. Aktivitas : (skor yang diperoleh: skor maksimal) x 100
2. Performance : (skor yang diperoleh: skor maksimal) x 100

VIII. Penilaian Akhir
A. Teknik dan Instrument Penilaian : UTS, UAS, Portofolio, 

Contoh soal : terlampir
B. Sistem Penilaian :       N.Akhir = 60% N.Aktv dan N Tugs + 40% N.Mid dan N.Uj
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RENCANA MUTU PEMBELAJARAN

TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen 

: Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.

Program Studi

: Pendidikan Biologi


Kode Mata Kuliah
: KK.42116

Nama mata Kuliah
: Biologi Molekuler

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 2

Pertemuan ke

: 3

Alokasi Waktu
: 2 x 50 menit

















RENCANA MUTU PEMBELAJARAN

TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen 

: Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.

Program Studi

: Pendidikan Biologi


Kode Mata Kuliah
: KK.42116

Nama mata Kuliah
: Biologi Molekuler

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 6

Pertemuan ke

: 4


Alokasi Waktu
: 2 x 50 menit


















RENCANA MUTU PEMBELAJARAN

TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen 

: Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.

Program Studi

: Pendidikan Biologi


Kode Mata Kuliah
: KK.42116

Nama mata Kuliah
: Biologi Molekuler

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 2

Pertemuan ke

: 5


Alokasi Waktu
: 2 x 50 menit


















RENCANA MUTU PEMBELAJARAN

TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen 

: Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.

Program Studi

: Pendidikan Biologi


Kode Mata Kuliah
: KK.42116

Nama mata Kuliah
: Biologi Molekuler

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 6

Pertemuan ke

: 6


Alokasi Waktu
: 2 x 50 menit


















RENCANA MUTU PEMBELAJARAN

TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen 

: Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.

Program Studi

: Pendidikan Biologi


Kode Mata Kuliah
: KK.42116

Nama mata Kuliah
: Biologi Molekuler

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 2

Pertemuan ke

: 7


Alokasi Waktu
: 2 x 50 menit


















RENCANA MUTU PEMBELAJARAN

TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen 

: Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.

Program Studi

: Pendidikan Biologi


Kode Mata Kuliah
: KK.42116

Nama mata Kuliah
: Biologi Molekuler

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 6

Pertemuan ke

: 8


Alokasi Waktu
: 2 x 50 menit


















RENCANA MUTU PEMBELAJARAN

TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen 

: Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.

Program Studi

: Pendidikan Biologi


Kode Mata Kuliah
: KK.42116

Nama mata Kuliah
: Biologi Molekuler

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 2

Pertemuan ke

: 9


Alokasi Waktu
: 2 x 50 menit


















RENCANA MUTU PEMBELAJARAN

TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen 

: Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.

Program Studi

: Pendidikan Biologi


Kode Mata Kuliah
: KK.42116

Nama mata Kuliah
: Biologi Molekuler

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 6

Pertemuan ke

: 10


Alokasi Waktu
: 2 x 50 menit


















RENCANA MUTU PEMBELAJARAN

TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen 

: Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.

Program Studi

: Pendidikan Biologi


Kode Mata Kuliah
: KK.42116

Nama mata Kuliah
: Biologi Molekuler

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 2

Pertemuan ke

: 11


Alokasi Waktu
: 2 x 50 menit


















RENCANA MUTU PEMBELAJARAN

TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama Dosen 

: Anwari Adi Nugroho, S.Pd, M.Pd.

Program Studi

: Pendidikan Biologi


Kode Mata Kuliah
: KK.42116

Nama mata Kuliah
: Biologi Molekuler

Jumlah SKS

: 2

Semester

: 6

Pertemuan ke

: 12


Alokasi Waktu
: 2 x 50 menit


















LAMPIRAN






VI. Tahap Pembelajaran : 


Kegiatan awal  : 


Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa


Apersepsi tentang biologi molekuler melalui slide powerpoint


Penjelasan sistem perkuliahan mata kuliah biologi molekuler


Penyampaian Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar yang harus dikuasai pada mata kuliah biologi molekuler


Penyampaian kontrak kuliah selama satu semester dan pembagian kelas menjadi 6 kelompok diskusi


Penjelasan tugas, kuis, ujian dan sistem penilaian mata kuliah biologi molekuler


Kegiatan Inti 	: 


Pendahuluan: apersepsi mengenai sel hewan dengan slide powerpoint.


Menerima penjelasan tentang ciri-ciri sel prokaryot


Tanya jawab tentang ciri-ciri sel eukaryot


Diskusi kelompok dan tanya jawab perbedaan ciri sel prokaryot dan sel eukaryot


Kegiatan Akhir: 


Penyimpulan bersama terhadap materi yang telah dipelajari


Penyampaian informasi untuk pertemuan selanjutnya presentasi kelompok 6.


Salam penutup











V.  Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Diskusi informasi, kajian literatur





IV. Materi Ajar	   : 


Ciri sel prokaryot: 


Struktur utama berupa dinidng sel, membran plasma sel, ribosom, bahan genetik 


Tidak memiliki membran inti 


Tidak ada organel khusus misalnya mitokondria, badan golgi, retikulum endoplasma, dll 


Dinding sel prokaryot mempunyai komposis kimiawi berbea dengan dinding sel tumbuhan.


Dinding sel prokaryot mengandung protein, lemak dan polisakarida 


Bahan genetik pada sel prokaryot tidak terletak di dalam suatu organel khusus karena tidak ada membran 


Ciri sel eukaryot


Struktur lebih kompleks dibanding prokariot 


Struktur nukleus jelas 


Mempunyai membran nukleus 


Organisasi bahan genetik (DNA kromosom) terdiri atas lebih dari satu kromosom nerbentuk linear yang dikemas dengan protein (histon)


Jasad eukariot tingkat rendah terdapat bahan genetik ekstra kromosom (plasmid)


Sudah ada pembagian ruang yang jelas di dalam sel 








III. Indikator		   : 


menjelaskan ciri-ciri sel prokaryot


menjelaskan ciri-ciri sel eukaryot


membedakan ciri sel prokaryot dan sel eukaryot








II.  Kompetensi Dasar	   : 1.1 Memahami perbedaan sel prokariot dan sel eukariot





I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 


                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA





VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 


	     Alat: White Board, LCD, laptop


	     Sumber: 


Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga


Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, Jakarta : Penerbit Erlangga.


Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga


Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito








VIII. Penilaian : 


Kehadiran (terlampir)


Aktivitas (terlampir)


Penilaian Performance (terlampir)





	














I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 


                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA





II.  Kompetensi Dasar	: 2.1	Memahami memahami struktur genetik komponen-  


                                                komponen sitoplasmik











III. Indikator	: 


Menjelaskan struktur komponen sitoplasmik


Menyebutkan fungsi masing-masing komponen sitoplamik


Menjelaskan hubungan antar komponen sitoplasmik





IV. Materi Ajar	: 


Sitoplasma memegang semua organel seluler di luar nukleus dan juga menjaga bentuk dan konsistensi dari sel. Sitoplasma juga merupakan tempat penyimpanan bahan kimia yang diperlukan untuk kehidupan, yang terlibat dalam reaksi metabolik yang vital, seperti glikolisis anaerob dan sintesis protein. 


Sitoplasma memberikan sebuah medium di mana organel dapat tetap tersuspensi. Selain itu, sitoskeleton ditemukan dalam sitoplasma memberikan bentuk pada sel, dan memfasilitasi gerakan. Hal ini juga membantu pergerakan unsur yang berbeda yang ditemukan dalam sel.


Organel sel adalah benda-benda solid yang terdapat di dalam sitoplasma dan bersifat hidup (menjalankan fungsi-fungsi kehidupan).: Mitokondria , Plastida, Vakuola, Ribosom, Retikulum Endoplasma (RE), Badan golgi, Lisosom, Mikrofilamen, Sentrosom(sentriol), Mikrotubulus, Peroksisom (badan mikro).


Sitosol, yaitu bahwa bagian dari sitoplasma yang menempati ruang intrasel luar, merupakan tempat sintesis protein dan sebagian besar metabolisme perantara sel Sitosol memiliki ribuan enzim yang terlibat dalam metabolisme





V. Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Presentasi, Diskusi informasi, kajian literatur





VI. Tahap Pembelajaran : 


Kegiatan awal  : 


Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa


Apersepsi tentang komponen sitoplasmik melalui slide powerpoint


Persiapan presentasi kelompok 1 tentang komponen sitoplasmik


Kegiatan Inti 	: 


Menerima penjelasan awal tentang struktur komponen sitoplasmik


Presentasi kelompok 6 materi struktur komponen sitoplasmik


Diskusi kelompok dan kajian literatur tentang fungsi masing-masing komponen


Diskusi dan Tanya jawab berdasarkan hasil diskusi kelompok tentang hubungan antar komponen sitoplasmik 


Menerima penjelasan rangkuman materi struktur komponen sitoplasmik


Kegiatan Akhir: 


Penarikan kesimpulan bersama


Salam penutup











VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 


	     Alat: White Board, LCD, laptop


	     Sumber: 


Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga


Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, Jakarta : Penerbit Erlangga.


Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga


Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito











VIII. Penilaian : 


Kehadiran (terlampir)


Aktivitas (terlampir)


Penilaian Performance (terlampir)





	











I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 


                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA






























































VIII. Penilaian : 


Kehadiran (terlampir)


Aktivitas (terlampir)


Penilaian Performance (terlampir)





	











VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 


	     Alat: White Board, LCD, laptop


	     Sumber: 


Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga


Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, Jakarta : Penerbit Erlangga.


Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga


Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito











VI. Tahap Pembelajaran : 


Kegiatan awal  : 


Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa


Apersepsi tentang aplikasi teknologi DNA melalui slide powerpoint


Persiapan presentasi kelompok 1 tentang aplikasi teknologi DNA 


Kegiatan Inti 	: 


Menerima penjelasan awal tentang kloning


Presentasi kelompok 1 materi kloning


Diskusi kelompok dan kajian literatur tentang prinsip dasar kloning


Diskusi kelompok dan tanya jawab proses kloning dan contoh aplikasi teknologi DNA/kloning


Menerima penjelasan rangkuman materi perkembangan terbaru aplikasi teknik nuklir dalam bidang biologi 


Kegiatan Akhir: 


Penarikan kesimpulan bersama


Salam penutup











V. Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Presentasi, Diskusi informasi, kajian literatur





IV. Materi Ajar	: 


Kloning berasal dari kata ‘klon’ dari bahasa Yunani yang berarti tunas muda. Pada dasarnya kloning adalah teknik penggandaan gen yang menghasilkan turunan yang sama sifat baik dari segi hereditasnya maupun penampakannya. 


Kloning adalah suatu cara atau teknik yang menggunakan sel somatik makhluk hidup untuk membentuk turunan baru baik dari satu induk maupun dua induk yang turunannya memiliki materi genetik yang sama sifat baik dari segi hereditas maupun penampakannya yang prosesnya merupakan suatu bentuk reproduksi aseksual.


Kloning merupakan salah satu bentuk penemuan dari para ilmuwan untuk dalam rangka perolehan keturunan yang sampai sekarang, detik ini juga, terus menerus mendapat pro dan kontra dari masyarakat. Diawali dari lahirnya dolly sebagai hewan hasil kloningan pertama, sampai munculnya isu-isu tentang bayi perempuan bernama Eve yang dikatakan merupakan manusia kloningan pertama yang pernah dibuat oleh manusia.





III. Indikator	: 


Menjelaskan definisi kloning


Menjelaskan prinsip dasar kloning


Menjelaskan proses kloning


Menjelaskan beberapa contoh aplikasi teknologi DNA/kloning








II.  Kompetensi Dasar	: 12.1 Memahami aplikasi teknologi DNA dalam berbagai bidang





I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 


                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA





VIII. Penilaian : 


Kehadiran (terlampir)


Aktivitas (terlampir)


Penilaian Performance (terlampir)





	











VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 


	     Alat: White Board, LCD, laptop


	     Sumber: 


Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga


Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, Jakarta : Penerbit Erlangga.


Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga


Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito








VI. Tahap Pembelajaran : 


Kegiatan awal  : 


Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa


Apersepsi tentang mutasi DNA melalui slide powerpoint


Kegiatan Inti 	: 


Tanya jawab tentang tipe mutasi DNA


Diskusi kelompok dan tanya jawab faktor penyebab mutasi DNA


Diskusi kelompok dan tanya jawab akibat mutasi DNA


Kegiatan Akhir: 


Penyimpulan bersama terhadap materi yang telah dipelajari


Kuis materi 9 dan 10


Penyampaian informasi untuk pertemuan selanjutnya presentasi kelompok 1.


Salam penutup











V.  Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Diskusi informasi, kajian literatur





IV. Materi Ajar	   : 


DNA sebagai materi genetik yang selalu mengalami berbagai reaksi kimia dan selalu melakukan kopi DNA terjadinya perubahan struktur DNA. 


Perubahan struktur DNA disebut mutasi DNA yang dapat terjadi pada saat proses replikasi DNA. Untuk menstabilkan hal tersebut maka DNA memiliki kemampuan merepair kesalahan yang terjadi pada dirinya sendiri.Jika mutasi DNA yang terjadi cukup banyak dan DNA tidak sempat merepair dirinya maka akan terjadi kelainan ekspresi genetik bahkan menyebabkan terjadinya penyakit genetik. Konsumsi makanan yang bergizi serta istirahat yang cukup memungkinkan tubuh untuk dapat melakukan repair DNA.


Mutasi gen ada 2 kategori yaitu


Substitusi  pasangan basa


Perubahan macam basa nitrogen


Perubahan letak uruta basa nitrogen


Perubahan jumlah basa nitrogen


2  Insersi ( penyisipan) atau Delesi (penghilangan) pasangan basa








III. Indikator		   : 


Menjelaskan tipe mutasi DNA


Menjelaskan faktor penyebab mutasi DNA


Menjelaskan akibat mutasi DNA








II.  Kompetensi Dasar	   : 11.1 11.1	Memahami penyebab dan akbikat mutasi pada DNA





I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 


                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA





VIII. Penilaian : 


Kehadiran (terlampir)


Aktivitas (terlampir)


Penilaian Performance (terlampir)





	











VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 


	     Alat: White Board, LCD, laptop


	     Sumber: 


Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga


Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, Jakarta : Penerbit Erlangga.


Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga


Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito








VI. Tahap Pembelajaran : 


Kegiatan awal  : 


Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa


Apersepsi tentang translasi DNA melalui slide powerpoint


Persiapan presentasi kelompok 5 tentang translasi DNA 


Kegiatan Inti 	: 


Menerima penjelasan awal tentang konsep radioisotop serta aplikasinya dalam bidang pertanian


Presentasi kelompok 5 materi radioisotop dalam bidang pertanian 


Diskusi kelompok dan kajian literatur tentang pemanfaatan radioisotop dalam bidang pertanian


Diskusi dan Tanya jawab kelompok tentang metabolisme unsur penting pada tanaman dan pada hewan ternak


Menerima penjelasan rangkuman materi pemanfaatan efek radiasi dalam bidang pertanian 


Kegiatan Akhir: 


Penarikan kesimpulan bersama


Salam penutup











V. Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Presentasi, Diskusi informasi, kajian literatur





IV. Materi Ajar	: 


Translasi merupakan proses penerjemahan kodon-kodon pada mRna menjadi polipeptida. Hanya mRna yang akan disintesis menjadi protein sedangakn tRna dan rRna tidak disintesis menjadi protein. 


Translasi berlangsung pada ribosom, didalam proses translasi kode-kode genetik merupakan aturan yang penting. Urutan nukleotida mRNA dibawa dalam gugus tiga – tiga.  Setiap gugus tiga disebut kodon. Dalam translasi, kodon dikenali oleh lengan antikodon yang terdapat pada tRNA. 


Proses translasi dimulai dari menempelnya ribosom sub unit kecil ke mRNA.  Penempelan terjadi pada tempat tertentu yaitu pada 5’-AGGAGGU-3’, sedang pada eukariot terjadi pada struktur tudung.





III. Indikator	: 


Menjelaskan definisi translasi DNA


Menjelaskan waktu dan tempat terjadinya translasi DNA


Menjelaskan komponen yang terlibat dalam translasi DNA


Menjelaskan proses translasi DNA


Menjelaskan perbedaan translasi DNA pada prokaryot dan eukaryot 











II.  Kompetensi Dasar	: 10.1 Memahami proses translasi pada prokariot dan eukariot  


                                                  serta komponen yang terlibat








I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 


                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA





VIII. Penilaian : 


Kehadiran (terlampir)


Aktivitas (terlampir)


Penilaian Performance (terlampir)





	











VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 


	     Alat: White Board, LCD, laptop


	     Sumber: 


Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga


Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, Jakarta : Penerbit Erlangga.


Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga


Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito








VI. Tahap Pembelajaran : 


Kegiatan awal  : 


Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa


Apersepsi tentang transkripsi DNA melalui slide powerpoint


Kegiatan Inti 	: 


Tanya jawab tentang komponen yang terlibat dalam transkripsi DNA


Diskusi kelompok dan tanya jawab proses transkripsi DNA pada prokaryot dan eukaryot


Kegiatan Akhir: 


Penyimpulan bersama terhadap materi yang telah dipelajari


Kuis materi 7 dan 8


Penyampaian informasi untuk pertemuan selanjutnya presentasi kelompok 2.


Salam penutup











V.  Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Diskusi informasi, kajian literatur





IV. Materi Ajar	   : 


Transkripsi merupakan pembentukan/sintesis RNA dari salah satu rantai DNA, sehingga terjadi proses pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA. Fungsi ini disebut fungsi heterokatalis DNA karena DNA mampu mensintesis senyawa lain yaitu RNA. 


Sebuah rantai DNA digunakan untuk mencetak rantai tunggal mRNA dengan bantuan enzim polimerase. Enzim tersebut menempel pada kodon permulaan, umumnya adalah kodon untuk asam amino metionin. 


Pertama-tama, ikatan hidrogen di bagian DNA yang disalin terbuka. Akibatnya, dua utas DNA berpisah. Salah satu polinukleotida berfungsi sebagai pencetak atau sense, yang lain sebagai gen atau antisense. Misalnya pencetak memiliki urutan basa G-A-G-A-C-T, dan yang berfungsi sebagai gen memiliki urutan basa komplemen C-T-C-T-G-A. Karena pencetaknya G-A-G-A-C-T, maka RNA hasil cetakannya C-U-C-U-G-A. Jadi, RNA C-U-C-U-G-A merupakan hasil kopian dari DNA C-T-C-T-G-A (gen), dan merupakan komplemen dari pencetak. Transkripsi DNA akan menghasilkan mRNA (messenger RNA).





III. Indikator		   : 


Menjelaskan definisi transkripsi DNA


Menjelaskan waktu dan tempat terjadinya transkripsi DNA


Menjelaskan komponen yang terlibat dalam transkripsi DNA


Menjelaskan proses transkripsi DNA


Menjelaskan perbedaan transkripsi DNA pada prokaryot dan eukaryot 








II.  Kompetensi Dasar	   : 9.1 Memahami proses transkripsi DNA pada prokariot dan 


                                               eukariot serta komponen yang terlibat








I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 


                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA





VIII. Penilaian : 


Kehadiran (terlampir)


Aktivitas (terlampir)


Penilaian Performance (terlampir)





	











VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 


	     Alat: White Board, LCD, laptop


	     Sumber: 


Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga


Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, Jakarta : Penerbit Erlangga.


Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga


Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito








VI. Tahap Pembelajaran : 


Kegiatan awal  : 


Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa


Apersepsi tentang replikasi DNA melalui slide powerpoint


Persiapan presentasi kelompok 3 tentang replikasi DNA 


Kegiatan Inti 	: 


Menerima penjelasan awal tentang replikasi DNA


Presentasi kelompok 3 materi replikasi DNA 


Diskusi kelompok dan kajian literatur tentang waktu terjadinya replikasi DNA


Diskusi dan Tanya jawab kelompok tentang proses replikasi DNA dan komponen yang terlibat


Menerima penjelasan rangkuman materi pemanfaatan efek radiasi


Kegiatan Akhir: 


Penarikan kesimpulan bersama


Salam penutup











V. Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Presentasi, Diskusi informasi, kajian literatur





IV. Materi Ajar	: 


Replikasi adalah proses duplikasi DNA secara akurat. genom manusia pada satu sel terdiri sekitar 3 milyar dan pada saat replikasi harus diduplikasi secara akurat.


Replikasi hanya terjadi pada fase S (pada mamalia), Replikasi terjadi sebelum sel membelah dan selesai sebelum fase M.


Replikasi terjadi dengan proses semikonservatif karena semua DNA double helix. Hasil replikasi DNA double strand. Kedua DNA parental strand bisa menjadi template yang berfungsi sebagai cetakan untuk proses replikasi: Semikonservaative process. Primer strand : Pada 3’ dia akan melepaskan 2P dipakai sebagai energy untuk menempelkan, tetapi pada 5’ P tidak bisa dilepas karena ketiga P dibutuhkan sehigga tidak ada energy sehingga tidak pernah terjadi sintesis dari 3’-5’, tetapi dari 5’-3’, jadi yang menambah selalu ujung 3’.








III. Indikator	: 


Menjelaskan definisi replikasi DNA


Menjelaskan waktu terjadinya replikasi DNA


Menjelaskan komponen yang terlibat dalam replikasi DNA


Menjelaskan proses replikasi DNA








II.  Kompetensi Dasar	: 8.1	Memaham proses replikasi DNA beserta kompnen yang 


                                                terlibat di dalamnya








I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 


                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA





VIII. Penilaian : 


Kehadiran (terlampir)


Aktivitas (terlampir)


Penilaian Performance (terlampir)





	











VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 


	     Alat: White Board, LCD, laptop


	     Sumber: 


Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga


Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, Jakarta : Penerbit Erlangga.


Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga


Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito








VI. Tahap Pembelajaran : 


Kegiatan awal  : 


Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa


Apersepsi tentang aliran materi genetik melalui slide powerpoint


Kegiatan Inti 	: 


Tanya jawab tentang aliran materi genetik pada sel prokariotik


Diskusi kelompok dan tanya jawab aliran materi genetik pada sel eukaryotik


Kegiatan Akhir: 


Penyimpulan bersama terhadap materi yang telah dipelajari


Kuis materi 5 dan 6


Penyampaian informasi untuk pertemuan selanjutnya presentasi kelompok 3.


Salam penutup











V.  Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Diskusi informasi, kajian literatur





IV. Materi Ajar	   : 


� HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Aliran_gen" �Aliran gen� merupakan pertukaran gen antar populasi, yang biasanya merupakan spesies yang sama. Contoh aliran gen dalam sebuah spesies meliputi migrasi dan perkembangbiakan organisme atau pertukaran � HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Serbuk_sari" �serbuk sari�. Transfer gen antar spesies meliputi pembentukan organisme � HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Hibrid_%28biologi%29" \o "Hibrid (biologi)" �hibrid� dan � HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Transfer_gen_horizontal" �transfer gen horizontal�.


Migrasi ke dalam atau ke luar populasi dapat mengubah frekuensi alel, serta menambah variasi genetika ke dalam suatu populasi. Imigrasi dapat menambah bahan genetika baru ke � HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Lungkang_gen" �lungkang gen� yang telah ada pada suatu populasi. Sebaliknya, emigrasi dapat menghilangkan bahan genetika. Karena � HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Isolasi_reprodusi&action=edit&redlink=1" \o "Isolasi reprodusi (halaman belum tersedia)" �pemisahan reproduksi� antara dua populasi yang berdivergen diperlukan agar terjadi � HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Spesiasi" �spesiasi�, aliran gen dapat memperlambat proses ini dengan menyebarkan genetika yang berbeda antar populasi. 


Aliran gen dihalangi oleh barisan gunung, samudera, dan padang pasir. Bahkan bangunan manusia seperti � HYPERLINK "http://id.wikipedia.org/wiki/Tembok_Raksasa_Cina" �Tembok Raksasa Cina� dapat menghalangi aliran gen tanaman.








III. Indikator		   : 


Menjelaskan urutan aliran materi genetik


Menjelaskan aliran materi genetik pada sel prokariotik


Menjelaskan aliran materi genetik pada sel eukaryotik








II.  Kompetensi Dasar	   : 7.1 Memahami aliran materi genetik sel prokariotik dan 


                                               eukariotik





I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 


                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA





VIII. Penilaian : 


Kehadiran (terlampir)


Aktivitas (terlampir)


Penilaian Performance (terlampir)





	











VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 


	     Alat: White Board, LCD, laptop


	     Sumber: 


Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga


Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, Jakarta : Penerbit Erlangga.


Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga


Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito











VI. Tahap Pembelajaran : 


Kegiatan awal  : 


Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa


Apersepsi tentang gen, DNA, kromosom melalui slide powerpoint


Persiapan presentasi kelompok 4 tentang efek gen, DNA, kromosom 


Kegiatan Inti 	: 


Menerima penjelasan awal tentang materi genetik pada makhluk hidup


Presentasi kelompok 4 materi materi genetik 


Diskusi kelompok dan kajian literatur tentang definisi gen, kromosom, DNA dan kromosom


Diskusi dan Tanya jawab berdasarkan hasil diskusi kelompok tentang hubungan antara gen, DNA, dan kromosom 


Menerima penjelasan rangkuman materi materi genetik


Kegiatan Akhir: 


Penarikan kesimpulan bersama


Salam penutup











V. Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Presentasi, Diskusi informasi, kajian literatur





IV. Materi Ajar	: 


Gen adalah bagian kromosom atau salah satu kesatuan kimia (DNA) dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup.


Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA di mana informasi genetik dalam sel disimpan.


Asam deoksiribonukleat, lebih dikenal dengan DNA merupakan sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama penyusun berat kering setiap organisme. Di dalam sel, DNA umumnya terletak di dalam inti sel.


Bagian utama sebuah sel adalah nukleus, di dalam nukleus terdapat benang-benang halus yang disebut kromatin. Pada saat sel akan mulai membelah diri, benang-benang halus tersebut menebal, memendek dan mudah menyerab warna membentuk kromosom. Kromosom adalah struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu DNA dan protein. Secara struktural perubahan DNA dan protein menjadi kromosom di awali pada saat profase. Molekul DNA akan berikatan dengan protein histon dan nonhiston membentuk sejumlah nukleosom. Unit-unit nukleosom bergabung memadat membentuk benang yang lebih padat dan terpilin menjadi lipatan-lipatan solenoid. Lipatan solenoid tersusun padat menjadi benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin akan tersusun memadat membentuk lengan kromatin. Selanjutnya kromatin akan mengganda membentuk kromosom.











III. Indikator	: 


Menjelaskan definisi gen, kromosom, DNA


Menjelaskan struktur dan fungsi kromosom


Menjelaskan struktur dan fungsi DNA


Menjelaskan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom











II.  Kompetensi Dasar	: 6.1 Memahami komponen materi genetik (gen, kromosom, 


                                                DNA)








I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 


                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA





VIII. Penilaian : 


Kehadiran (terlampir)


Aktivitas (terlampir)


Penilaian Performance (terlampir)





	











VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 


	     Alat: White Board, LCD, laptop


	     Sumber: 


Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga


Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, Jakarta : Penerbit Erlangga.


Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga


Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito








VI. Tahap Pembelajaran : 


Kegiatan awal  : 


Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa


Apersepsi tentang siklus dan pembelahan sel melalui slide powerpoint


Kegiatan Inti 	: 


Menerima penjelasan proses pembelahan mitosis


Tanya jawab tentang proses pembelahan meiosis


Diskusi kelompok dan tanya jawab perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis


Kegiatan Akhir: 


Penyimpulan bersama terhadap materi yang telah dipelajari


Kuis materi 3 dan 4


Penyampaian informasi untuk pertemuan selanjutnya presentasi kelompok 4.


Salam penutup











V.  Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Diskusi informasi, kajian literatur





IV. Materi Ajar	   : 


Siklus sel yang berlangsung kontinu dan barulang (siklik) disebut poliferasi. Keberhasilan sebuah poliferasi membutuhkan transisi unidireksional dan teratur dari satu fase siklus sel menuju fase berikutnya.


Pada sel prokariot yang tidak memiliki inti sel, siklus sel terjadi melalui suatu proses yang disebut pembelahan biner, sedang pada sel eukariot yang memiliki inti sel, siklus sel terbagi menjadi dua fase fungsional, fase S dan M, dan fase persiapan, G1 dan G2:


Mitosis adalah cara reproduksi sel dimana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu Profase Metafase-Anafase-Telofase. Antara tahap telofase ke tahap profase berikutnya terdapat masa istirahat sel yang dinarnakan Interfase (tahap ini tidak termasuk tahap pembelahan sel). Pada tahap interfase inti sel melakukan sintesis bahan-bahan inti.


Pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel-sel kelamin (sperma dan sel telur).


Meiosis terjadi dua kali pembelahan, yaitu meiosis I dan meiosis II. Masing-masing meiosis terdiri dari tahap-tahap yang sama.





III. Indikator		   : 


Menjelaskan definisi siklus sel


Menjelaskan proses siklus sel


Menjelaskan proses pembelahan mitosis


Menjelaskan proses pembelahan meiosis


Membedakan pembelahan mitosis dan meiosis





II.  Kompetensi Dasar	   : 5.1 Memahai siklus sel, mitosis dan meiosis serta perbedaannya





I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 


                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA





VIII. Penilaian : 


Kehadiran (terlampir)


Aktivitas (terlampir)


Penilaian Performance (terlampir)





	











VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 


	     Alat: White Board, LCD, laptop


	     Sumber: 


Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga


Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, Jakarta : Penerbit Erlangga.


Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga


Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito











VI. Tahap Pembelajaran : 


Kegiatan awal  : 


Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa


Apersepsi tentang mitokondria dan kloroplas melalui slide powerpoint


Persiapan presentasi kelompok 5 tentang mitokondria dan kloroplas 


Kegiatan Inti 	: 


Menerima penjelasan awal tentang mitokondria dan klotoplas


Presentasi kelompok 5 materi mikondria dan kloroplas


Diskusi kelompok dan kajian literatur tentang struktur mitokondria dan kloroplas


Diskusi dan Tanya jawab berdasarkan hasil diskusi kelompok tentang fungsi mitokondria dan kloroplas


Menerima penjelasan rangkuman materi mitokondria dan kloroplas


Kegiatan Akhir: 


Penarikan kesimpulan bersama


Salam penutup











V. Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Presentasi, Diskusi informasi, kajian literatur





IV. Materi Ajar	: 


Mitokondria disebut ‘pembangkit tenaga listrik sel‘. Mitokondrian adalah organel yang yang digunakan untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP untuk kelangsungan hidup sel.


Mitokondria yang ada di sel tumbuhan dan hewan. Struktur berbentuk batang yang tertutup dalam dua membran – membran luar dan membran dalam. Membran terdiri dari fosfolipid dan protein. Ruang di antara dua membran disebut ruang antar-membran yang memiliki komposisi yang sama seperti sitoplasma sel. Namun, kandungan protein dalam ruang ini berbeda dari yang di sitoplasma.


Kloroplas adalah organel sel yang ditemukan di tumbuhan dan alga. Fungsi kloroplas adalah untuk menghasilkan energi yang berasal dari sinar matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam glukosa. 


Kloroplas merupakan bagian dari plastida yang menjadi tempat penyimpanan senyawa kimia penting. Kloroplas terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian amplop dan bagian dalam. 








III. Indikator	: 


Menjelaskan struktur organel mitokondria


Menjelaskan fungsi organel mitokondria


Menjelaskan proses respirasi selular pada mitokondria


Menjelaskan struktur organel kloroplas


Menjelaskan fungsi organel kloroplas


Menjelaskan proses fotosintesis pada kloroplas


Menjelaskan hubungan antara kloroplas, klorofil dan fotosintesis


Membedakan proses pembentukan tenaga pada mitokondria dan kloroplas








II.  Kompetensi Dasar	: 4.1 Memahami organela mitokondria dan kloroplas sebagai 


                                                organel pembangkit tenaga








I.  Standar Kompetensi  : 1. Memahami struktur genetik komponen-komponen sel  , aliran materi 


                                          genetik, dan mengenali aplikasi teknologi DNA





VIII. Penilaian : 


Kehadiran (terlampir)


Aktivitas (terlampir)


Penilaian Performance (terlampir)





	











VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar : 


	     Alat: White Board, LCD, laptop


	     Sumber: 


Yuwono, Triwibowo. 2011. Biologi Molekuler.Jakarta: erlangga


Campbell, N.A., J.B. Reece., L.G. Mitchell, 2000,  Biologi I, Edisi kelima, Jakarta : Penerbit Erlangga.


Watson, J.D., Tooze, J., Kurtz, D.T., 1988, DNA Rekombinan, terjemahan Wisnu Gunarso, Jakarta: Penerbit Erlangga


Yatim, W.,1992, Biologi Sel Lanjut, Bandung : Tarsito








VI. Tahap Pembelajaran : 


Kegiatan awal  : 


Penyampaian salam dan mengecek kehadiran mahasiswa


Apersepsi tentang membran plasma melalui slide powerpoint


Kegiatan Inti 	: 


Menerima penjelasan tentang struktur, komponen penyusun membran plasma 


Tanya jawab tentang fungsi membran plasma


Diskusi kelompok dan tanya jawab sistem transport sel pada membran plasma


Kegiatan Akhir: 


Penyimpulan bersama terhadap materi yang telah dipelajari


Kuis materi 1 dan 2


Penyampaian informasi untuk pertemuan selanjutnya presentasi kelompok 5


Salam penutup











VIII. Penilaian : 


Kehadiran (terlampir)


Aktivitas 


Aspek�

Skor�

�

�

1�

2�

3�

4�

�

Aktif  dalam kerja kelompok�

tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan�

kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan�

sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan�

selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan�

�

Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan�

tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan�

kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan�

sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan�

selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan�

�

Pengajuan pertanyaan�

Tidak pernah mengajukan pertanyaan�

Kadang-kadang mengajukan pertanyaan tingkat rendah�

Sering mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi�

Selalu mengajukan pertanyaan tingkat tinggi yang berkaitan dengan materi�

�




Penilaian Performance


Aspek�

Skor�

�

�

1�

2�

3�

4�

�

Mengamati /memperhatikan demonstrasi/


apersepsi/


penjelasan dosen


�

Tidak fokus, melakukan aktivitas diuar kegiatan pembelajaran�

Fokus, sering melakukan aktivitas di luar kegiatan pembelajaran�

Fokus sampai akhir pembelajaran�

Fokus sampai akhir pembelajaran dan mencatat hal penting yang disampaikan dosen�

�

Mempresentasikan/menyampaikan hasil diskusi kelompok�

Tidak ikut menyampaikan hasil diskusi, pasif�

Kadang membantu teman kelompok menyampaikan hasil diskusi�

Menyampaikan hasil diskusi dengan baik tanpa terpaku teks�

Menyampaikan hasil diskusi dengan baik tanpa terpaku teks dan dapat menjawab pertanyaan�

�




Penskoran


Aktivitas 	: (skor yang diperoleh: skor maksimal) x 100


Performance 	: (skor yang diperoleh: skor maksimal) x 100








V.  Metode/Strategi Pembelajaran : Ceramah, Diskusi informasi, kajian literatur





IV. Materi Ajar	   : 


Membran plasma merupakan batas antara sel dan lingkungannya. Membran plasma mengatur apa yang masuk dan keluar sel.


Struktur membran sel yaitu model mozaik fluida yang dikemukakan oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972.


Membran plasma terdiri dari fosfolipid bilayer, yang merupakan dua lapisan fosfolipid back-toback. Fosfolipid adalah lipid dengan gugus fosfat yang menyertainya. Fosfolipid memiliki satu kepala dan dua ekor. Kepala adalah polar dan hidrofilik, atau suka air. Ekor yang nonpolar dan hidrofobik, atau membenci air.


Banyaknya molekul yang masuk dan keluar membran menyebabkan terciptanya lalu lintas membran. Lalu lintas membran digolongkan menjadi dua cara, yaitu dengan transpor pasif untuk molekul-molekul yang mampu melalui membran tanpa mekanisme khusus dan transpor aktif untuk molekul yang membutuhkan mekanisme khusus.





III. Indikator		   : 


Menjelaskan struktur, komponen penyusun membran plasma


 Menjelaskan fungsi membran plasma


Menjelaskan sistem transport sel pada membran plasma





II.  Kompetensi Dasar	   : 3.1 Memahami struktur, komponen penyusun dan fungsi 


                                               membran plasma dan sistem selaput sitoplasmik





VIII. Penilaian Akhir


Teknik dan Instrument Penilaian	: UTS, UAS, Portofolio, 


Contoh soal : terlampir


Sistem Penilaian :       N.Akhir = 60% N.Aktv dan N Tugs + 40% N.Mid dan N.Uj





			








