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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Pelajaran : Biologi 4
Beban Belajar : 4 SKS
Pertemuan (Minggu) ke- : 5
Alokasi Waktu : 8 x 45 menit

Kompetensi Dasar :
4.1 Menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi biologi

Tujuan pembelajaran :
 Siswa mampu menjelaskan berbagai teori evolusi.
 Siswa mampu menjelaskan pokok-pokok pikiran teori evolusi Darwin.
 Siswa mampu menemukan persamaan dan perbedaan pandangan para ahli tentang 

evolusi.
 Siswa mampu menemukan faktor-faktor dan petunjuk-petunjuk pendukung terjadinya 

evolusi.
 Siswa mampu mendeskripsikan keterkaitan antara mutasi dan evolusi.
 Siswa mampu menjelaskan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum Hardy-

Weinberg.

A. Tatap Muka 1
1. Ringkasan materi:

o Teori-teori evolusi.
Evolusi menjelaskan perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam 
jangka waktu lama dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih 
kompleks. Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan perubahan makhluk 
hidup secara evolusi, antara lain teori Lamarck. Teori Darwin, Teori Wallace, 
Teori Weismann.

o Faktor, petunjuk pendukung evolusi.
Fenomena evolusi menjelaskan perubahan makhluk hidup karena seleksi 
alam dan bersifat menurun. Adanya evolusi dapat diperlihatkan melalui fosil, 
(kuda, gajah, dll.), homologi, embriologi perbandingan, 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
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5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Memberikan apersepsi materi yang berkaitan dengan 
teori evolusi

10

Kegiatan Inti - Menjelaskan materi teori-teori evolusi dan faktor 
petunjuk adanya evolusi yang disertai dengan diskusi 
interaksi

- Melakukan tanya jawab untuk mengevaluasi 
pemahaman siswa.

70

Penutup Memberikan kesimpulan materi yang telah diajarkan 10

B. Tatap Muka 2
1. Ringkasan materi:

o Mutasi dan evolusi.
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.

o Mekanisme evolusi.
Mekanisme evolusi menjelaskan peristiwa evolusi yang dapat disebabkan 
oleh adanya mutasi gen dan seleksai alam pada suatu populasi. 
Mekanismenya dapat dijelaskan dengan Hukum Hardy-Weinberg yang 
menunjukkan hubungan antara frekuensi gen dan frekuensi genotip pada 
suatu populasi, dengan persyaratan tertentu.

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 
mutasi dan evolusi

10

Kegiatan Inti - Menjelaskan materi mutasi, evolusi dan mekanisme 
evolusi yang disertai dengan diskusi interaksi

- Melakukan tanya jawab untuk mengevaluasi 
pemahaman siswa.

70

Penutup Memberikan kesimpulan materi yang telah diajarkan 10
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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: Unjuk kerja
3. Sumber Belajar: Campbell, BIOLOGY, 8th edition, 2008 dan internet
4. Media/Alat/bahan

Kertas kuarto, lem, gunting, spidol, penggaris.
5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Memberikan pengantar yang berkaitan dengan 
pembuatan charta bukti-bukti evolusi faktor dan petujuk 
adanya evolusi

5

Kegiatan Inti Membimbing kegiatan siswa 70
Penutup Menyimpulkan dan memberi tanggapan atas hasil 

kegiatan siswa
15

D. Tugas Terstruktur 2
1. Ringkasan materi

Fenomena evolusi menjelaskan perubahan makhluk hidup karena seleksi alam 
dan bersifat menurun. Adanya evolusi dapat diperlihatkan melalui fosil, (kuda, 
gajah, dll.), homologi, embriologi perbandingan, dll. 

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

Alat dan bahan: tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas ukur, pipet tetes, kertas 
pH, kaca objek dan kaca penutup, mikroskop, larutan HCl, gum Arabic, gelatin.

5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Memberikan pengantar yang berkaitan dengan 
percobaan   model evolusi biologi

10

Kegiatan Inti Membimbing kegiatan percobaan model evolusi biologi 65
Penutup Menyimpulkan hasil percobaan 15

E. Tugas Mandiri
1. Ringkasan Materi: 

Evolusi menjelaskan perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam 
jangka waktu lama dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. 
Sedangkan mutasi menjadi faktor yang menentukan terjadinya evolusi.

2. Tugas untuk siswa: Mengerjakan soal tentang teori, prinsip, dan mekanisme 
evolusi biologi.
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Penilaian :
 Bentuk Penilaian: pengamatan kinerja praktik dan/atau sikap, tes, hasil 

karya/produk,dan tugas.
 Aspek yang Dinilai: praktik, sikap, dan/atau pengetahuan
 Jenis penilaian: penilaian proses dan/atau penilaian hasil
 Instrumen Penilaian: lembar soal, lembar pengamatan.
 Indikator Penilaian: 

Siswa mampu menjelaskan berbagai teori evolusi.
 Instrumen: 

Teori tentang asal-usul kehidupan di antaranya adalah:
1. teori kreasi khas
2. teori evolusi kimia
3. teori generatio spontanea
4. teori kehidupan tidak berasal usul
5. teori kosmozoa
Teori diatas yang merupakan hasil penelitian Oparin dan Aristoteles adalah ....
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 3 dan 4
d. 3 dan 5
e. 4 dan 5
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