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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Pelajaran : Biologi 4
Beban Belajar : 4 SKS
Pertemuan (Minggu) ke- : 4
Alokasi Waktu : 8 x 45 menit

Kompetensi Dasar :
3.5 Menjelaskan peristiwa mutasi dan implikasinya dalam salingtemas.

Tujuan pembelajaran :
 Siswa mampu menjelaskan macam mutasi dan penyebabnya.
 Siswa mampu mengidentifikasi ragam mutasi pada kromosom dan gen.
 Siswa mampu menjelaskan berbagai mutasi yang dihasilkan manusia, dengan 

teknologi yang digunakan.
 Siswa mampu menjelaskan keuntungan dan kerugian dari berbagai peristiwa 

mutasi.

A. Tatap Muka 1
1. Ringkasan materi:

Mutasi dan implikasinya.
o Macam mutasi dan penyebabnya.

Mutasi terjadi karena adanya perubahan DNA dan kromosom. Penyebab 
mutasi dapat berupa zat kimia, faktor fisik, ataupun faktor biologi.

o Mutasi alami dan mutasi buatan.
Mutasi alami penyebabnya tidak diketahui. Mutasi buatan dilakukan dengan 
direncanakan, misalnya dengan radiasi sinar X, penyisipan DNA dll.

2. Metode: Diskusi informasi
3. Sumber Belajar : 

 Campbell, BIOLOGY, 8th edition, 2008, (buku teks)
 Campbell, BIOLOGY, 7th edition, 2005, (CD pembelajaran)
 Campbell, BIOLOGY, 7th edition, 2005, (presentasi powerpoint dan 

handoutnya)
   Internet:

www.campbellbiology.com
www.masteringbio.com

4. Media/Alat/bahan: OHP/LCD, komputer
5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Memberikan apersepsi materi yang berkaitan dengan 
macam mutasi

10

Kegiatan Inti - Menjelaskan materi macam mutasi yang disertai 
dengan diskusi interaksi

- Melakukan tanya jawab untuk mengevaluasi 
pemahaman siswa.

70
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Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Penutup Memberikan kesimpulan materi yang telah diajarkan 10

B. Tatap Muka 2
1. Ringkasan materi:
o Dampak mutasi.

Mutasi yang direncanakan/buatan sesuai dengan maksud dan tujuan lebih 
menguntungkan, dibandingkan dengan mutasi alamiah.

2. Metode: Diskusi informasi
3. Sumber Belajar : 

 Campbell, BIOLOGY, 8th edition, 2008, (buku teks)
 Campbell, BIOLOGY, 7th edition, 2005, (CD pembelajaran)
 Campbell, BIOLOGY, 7th edition, 2005, (presentasi powerpoint dan 

handoutnya)
   Internet:

www.campbellbiology.com
www.masteringbio.com

4. Media/Alat/bahan: OHP/LCD, komputer
5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Memberikan apersepsi materi yang berkaitan dengan 
dampak mutasi

10

Kegiatan Inti - Menjelaskan materi dampak mutasi yang disertai 
dengan diskusi interaksi

- Melakukan tanya jawab untuk mengevaluasi 
pemahaman siswa.

70

Penutup Memberikan kesimpulan materi yang telah diajarkan 10

C. Tugas Terstruktur 1
1. Ringkasan materi

Mutasi menjadi faktor yang menentukan terjadinya evolusi. Mutasi yang 
berjalan terus-menerus dapat mengakibatkan munculnya varietas baru yang 
berbeda dengan moyangnya yang mengakibatkan terjadinya proses evolusi.

2. Metode: Studi pustaka dan diskusi kelompok
3. Sumber Belajar: Campbell, BIOLOGY, 8th edition, 2008 dan internet
4. Media/Alat/bahan

Internet dan buku penunjang lainnya
5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Memberikan pengantar yang berkaitan dengan diskusi 
analisis mutasi

5

Kegiatan Inti Membimbing diskusi analisis siswatentang mutasi yang 70
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Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

terjadi pada kromosom dan gen serta menemukan aneka 
ragam mutasi.

Penutup Menyimpulkan dan memberi tanggapan atas hasil 
diskusi siswa

15

D. Tugas Terstruktur 2
1. Ringkasan materi

Mutasi alami penyebabnya tidak diketahui. Mutasi buatan dilakukan dengan 
direncanakan, misalnya dengan radiasi sinar X, penyisipan DNA dll.

2. Metode: Studi pustaka dan diskusi kelompok
3. Sumber Belajar: Campbell, BIOLOGY, 8th edition, 2008. dan LKS
4. Media/Alat/bahan

Internet dan buku penunjang lainnya
5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Memberikan pengantar yang berkaitan dengan diskusi 
macam mutasi

10

Kegiatan Inti Membimbing diskusi analisis siswa tentang jenis mutasi 
yang pernah dibuat oleh manusia

70

Penutup Menyimpulkan dan memberi tanggapan atas hasil 
diskusi siswa

10

E. Tugas Mandiri
1. Ringkasan Materi: 

Mutasi menjadi faktor yang menentukan terjadinya evolusi. Mutasi alami 
penyebabnya tidak diketahui. Mutasi buatan dilakukan dengan 
direncanakan, misalnya dengan radiasi sinar X, penyisipan DNA dll.

2. Tugas untuk siswa: Mengerjakan soal tentang mutasi dan implikasinya.

Penilaian :
 Bentuk Penilaian: sikap, tes, dan tugas.
 Aspek yang Dinilai: sikap, dan/atau pengetahuan
 Jenis penilaian: penilaian proses dan/atau penilaian hasil
 Instrumen Penilaian: lembar soal.
 Indikator Penilaian: 

Siswa mampu menjelaskan macam mutasi dan penyebabnya.
 Instrumen: 

Mutagen adalah ....
a. mutasi gen
b. merusakan pada kromosom
c. perubahan kesatuan kimia gen yang menyebabkan berubahnya sifat makhluk 

hidup
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d. perubahan penggandaan pada kromosom (aneusomi)
e. bahan-bahan yang dapat menjadi penyebab terjadinya mutasi
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