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3.1 Menghubungkan sistem 

reproduksi pada manusia dan 

gangguan pada sistem 

reproduksi, serta penerapan 

pola hidup yang menunjang 

kesehatan reproduksi 

 

Sistem Reproduksi 

Manusia :  
• Pembelahan pada sel 

• Sistem reproduksi  
manusia 

• Kelainan dan penyakit  
pada system 

reproduksi  
• Pola hidup yang 

menunjang kesehatan 

reproduksi 

 

Mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan 
meiosis 1 

Menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan 
meiosis 2 

Mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem 
reproduksi pada lakilaki dan perempuan 3-4 

Menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem 
reproduksi pada laki-laki dan perempuan 5 

Menjelaskan  upaya  pencegahan  penyakit  pada  sistem  
reproduksi manusia 6 
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3.2 Menganalisis sistem 

perkembangbiakan pada 

tumbuhan dan hewan serta 

penerapan teknologi pada 

sistem reproduksi 

 

 

Sistem perkembang 

biakan pada tumbuhan 

dan hewan  
• Reproduksi pada 

tumbuhan  
• Teknologi reproduksi 

pada tumbuhan  
• Reproduksi pada    

hewan  
• Teknologi reproduksi 

pada hewan 

Menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan atau 
pada hewan  

7 

Menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan 

 
8 

Membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis 
tidak sempurna 9 

Menjelaskan teknologi perkembangbiakan pada hewan 
10 

Menjelaskan perbedaan perkembangbiakan generatif dan 
perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan 11 
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3.3 Menerapkan konsep 

pewarisan sifat dalam 

pemuliaan dan kelangsungan 

makhluk 

hidup 

 

Pewarisan Sifat 

• Materi genetik 

• Hukum pewarisan sifat 

• Pewarisan sifat pada  
manusia 

• Kelainan sifat 

menurun  
pada manusia 

• Penerapan pewarisan  
sifat dalam pemulaian 

mahkluk hidup  
 

Menjelaskan peranan materi genetik dalam penentuan 
sifat 12 

Menentukan hasil persilangan monohibrida dan dihibrida 
melalui diagram sesuai hukum pewarisan sifat 13-14 

Membandingkan kromosom tubuh orang laki-laki, orang 
perempuan, dan sel kelamin 
 

15 
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3.4   Menjelaskan konsep 

listrik statis dan gejalanya 

dalam kehidupan sehari-

hari, termasuk kelistrikan 

pada sistem saraf dan 

hewan yang mengandung 

listrik 

 

Listrik Statis 

• Interaksi antara  
muatan listrik 

• Gaya listrik 

• Hukum Coulmb 

• Kelistrikan pada  
sistem saraf 

• Hewan yang  

Mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik 
16-17 

Menjelaskan interaksi dua muatan listrik 
18 

Menganalisis interaksi dua benda bermuatan karena 
pengaruh jarak 21 

Mengidentifikasi bagian sel saraf 

 
19 



mengandung listrik Menyebutkan sistem khusus pada hewan yang dapat 
menghasilkan listrik 20 
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3.5   Menerapkan konsep 

rangkaian listrik, energi 

dan daya listrik, sumber 

energi listrik dalam 

kehidupan sehari-hari 

termasuk sumber energi 

listrik alternatif, serta 

berbagai upaya 

menghemat energi listrik 

 

Rangkaian Listrik 

• Arus listrik 

• Hukum Ohm 

• Hukum I (satu) 

Kirchhoff 

• Rangkaian listrik 

• Energi dan daya listrik 

• Sumber energi listrik 

Menghitung besar hambatan pengganti dalam suatu 
rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran 22 

Menganalisis faktor yang memengaruhi besar arus listrik 
yang  mengalir pada kawat penghantar  23 

Menyebutkan contoh sumber-sumber energi listrik 
alternatif 24 

Menghitung biaya listrik bulanan rumah tangga 

25 

 


