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8. Carilah beragam sumber atau bacaan lain yang relevan untuk menunjang pemahaman 
dan wawasan tentang materi yang sedang Anda pelajari.

9. Kerjakan semua penugasan yang ada pada modul untuk mendapatkan pemahaman 
mengenai materi modul dengan baik. 

10. Lakukan penilaian pemahaman dengan mengisi soal-soal latihan yang disediakan di 
akhir modul. 

11. Jika hasil Anda belum memuaskan jangan putus asa, cobalah lebih giat lagi belajar. 

12. Selamat mempelajari modul ini !

Tujuan yang Diharapkan 
Setalah Mempelajari Modul

Setelah membaca dan mempelajari modul ini, Anda diharapkan memiliki kemampuan:  

1. Memahami hubungan antar materi genetik (kromosom, DNA, gen, RNA) pada 
pewarisan sifat pada makhluk hidup.

2. Memahami tahapan pewarisan sifat pada makhluk hidup.

3. Memodelkan struktur DNA dalam 2 dan 3 dimensi,

4. Memodelkan proses sintesa protein berdasarkan hasil studi pustaka.

Tubuh makhluk hidup tersusun atas jutaan sel dan hampir setiap sel dalam tubuh 
kita memiliki DNA.  DNA membawa informasi genetik sebagai cetak biru (blueprint) yang 
dapat dicopy dan diperbanyak saat sel membelah sehingga sel-sel baru juga mengandung 
informasi genetis yang sama. Inilah mengapa sifat dan ciri fi sik seseorang berasal dari 
pewarisan orang tua dan nantinya akan diturunkan ke anak cucunya. Adanya cetak-biru 
DNA akan menjaga kelestarian jenis makhluk hidup. 

 Selain itu juga DNA akan memberikan keunikan tertentu kepada setiap individu. Artinya 
tidak akan ada dua individu yang sama persis, karena pasti ada sepersekian persen dari 
kombinasi DNA-nya yang berbeda.

Kelestarian dan keunikan yang menjadi hasil karya DNA tersebut berlaku baik pada 
faktor fi sik ataupun karakter individu.

Pembahasan modul ini diawali dengan materi genetik yang berperan sebagai pusat 
informasi tubuh, yang meliputi kromosom, gen, dan DNA. Materi genetik adalah unit 
pewarisan sifat pada makhluk hidup sehingga tidak ada makhluk hidup yang identik.

Pembahasan selanjutnya adalah tentang RNA dan proses ekspresi gen melalui sintesis 
protein. Sintesis protein merupakan proses untuk mengubah asam amino menjadi protein 
dalam tubuh. Proses ini melibatkan DNA dan RNA. Molekul DNA adalah sumber pengkodean 
asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein, sehingga DNA tidak 
terlibat secara langsung dalam proses. Molekul RNA adalah hasil transkripsi dari molekul 
DNA pada suatu sel. Molekul RNA inilah yang kemudian ditranslasi menjadi asam amino 
sebagai penyusun protein.

Pembahasan lebih lanjut apa itu kromosom, gen, DNA, dan RNA? Proses-proses apakah 
yang melibatkan materi genetik akan  Anda pelajari dan temukan jawabannya  pada  Modul 
13 Cetak Biru Makhluk Hidup. 

Selama mempelajari modul ini Anda disarankan untuk membuat catatan mengenai materi 
pembelajaran yang menurut Anda perlu didiskusikan pada saat kegiatan pembelajaran 
secara tatap muka dilaksanakan. Selain penjelasan mengenai materi, modul ini juga 
dilengkapi dengan latihan untuk menguji pemahaman dan penguasaan Anda terhadap 
materi yang telah dipelajari. 

Modul ini dapat digunakan sebagai bahan belajar mandiri. Dalam modul ini juga 
disertakan referensi link dari sumber belajar online yang dapat Anda buka untuk menambah 
khasanah pengetahuan Anda. 

Pengantar Modul
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