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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Pelajaran : Biologi 4
Beban Belajar : 4 SKS
Pertemuan (Minggu) ke- : 6
Alokasi Waktu : 8 x 45 menit

Kompetensi Dasar :
4.2 Mengkomunikasikan hasil studi evolusi.
4.3 Mendeskripsikan  kecenderungan baru tentang teori evolusi

Tujuan pembelajaran :
 Siswa mampu membuat proposal studi mengenai fosil.
 Siswa mampu melakukan seminar hasil studi tentang fosil.
 Siswa mampu membuat laporan hasil studi tentang fosil.
 Siswa mampu mendisain  dan  membuat karya fosil buatan.
 Siswa mampu menjelaskan asal-usul kehidupan di bumi secara ilmiah dari berbagai 

pandangan/teori.
 Siswa mampu menjelaskan usaha para ahli membuktikan kebenaran ilmiahnya 

mengenai asal-usul kehidupan.
 Siswa mampu menceritakan pandangan baru tentang perkembangan teori evolusi.
 Siswa mampu mencermati pandangan Harun Yahya atas teori evolusi.

A. Tatap Muka 1
1. Ringkasan materi:

o Melakukan studi tentang evolusi.
- Merencanakan kegiatan studi.
Membuat perencanaan studi lapangan (proposal) berisikan latar belakang, 
maksud dan tujuan, Manfaat,  tempat, peserta, waktu pelaksanaan, dll.    

- Membuat fosil.
Membuat fosil, seperti rangka hewan, rangka tulang daun, atau barang 
cetakan, seperti ikan, katak, kadal dari bahan plastisin, lilin, fiberglas dll.

2. Metode: Kerja dan diskusi kelompok, unjuk kerja
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: komputer
5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Memberikan pengantar yang berkaitan dengan studi 
evolusi

10

Kegiatan Inti Membimbing dalam perencanaan studi evolusi 70
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Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Penutup Memberikan kesimpulan dan tanggapan atas hasil 
perencaan studi siswa

10

B. Tatap Muka 2
1. Ringkasan materi:

o Kecenderungan baru teori evolusi.
- Teori asal usul kehidupan.
Banyak teori dikemukakan untuk menjawab dari manakah asal-usul 
kehidupan berasal, seperti teori abiogenesisi, biogenesis, teori evolusi 
biokimia dsb. 

- Kecenderungan baru tentang teori evolusi.
Ada kecenderugan menolak teori evolusi yang dikemukakan Charles 
Darwin, bahwasanya makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan YME dan tidak 
mengalami perubahan apapun dari zaman dahulu sampai sekarang, 
seperti dikemukakan Harun Yahya.

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 
teori asal-usul kehidupan

10

Kegiatan Inti - Menjelaskan materi teori asal usul kehidupan dan 
kecenderungan baru tentang teori evolusi 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

- Mengkomunikasikan hasil studi.
Mempresentasikan hasil studi dengan berbagai cara, seperti, seminar, 
presentasi kelompok, pameran display hasil studi, dll.

2. Metode: Diskusi informasi
3. Sumber Belajar: Campbell, BIOLOGY, 8th edition, 2008 dan internet
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4. Media/Alat/bahan
LCD, komputer

5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Memberikan pengantar yang berkaitan dengan jalannya 
diskusi tentang studi evolusi.

5

Kegiatan Inti - Membimbing siswa dalam mempresentasikan 
makalah dan hasil produk evolusinya.

- Melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan 
materi presentasi siswa

70

Penutup Menyimpulkan dan memberi tanggapan atas hasil dan 
diskusi siswa

15

D. Tugas Terstruktur 2
1. Ringkasan materi

Ada kecenderugan menolak teori evolusi yang dikemukakan Charles Darwin, 
bahwasanya makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan YME dan tidak mengalami 
perubahan apapun dari zaman dahulu sampai sekarang, seperti dikemukakan 
Harun Yahya.

2. Metode: Diskusi informasi
3. Sumber Belajar: VCD evolusi Harun Yahya
4. Media/Alat/bahan

LCD, computer, VCD evolusi Harun Yahya
5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Memberikan pengantar yang berkaitan dengan evolusi 
Harun Yahya

10

Kegiatan Inti - Menyaksikan  VCD/CD Harun Yahya atas 
pandangannya mengenai teori evolusi.

- Melakukan tanya jawab berkaitan dengan pandangan 
Harun Yahya  terhadap teori evolusi

70

Penutup Menyimpulkan hasil diskusi 10

E. Tugas Mandiri
1. Ringkasan Materi: 

Ada kecenderugan menolak teori evolusi yang dikemukakan Charles Darwin, 
bahwasanya makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan YME dan tidak mengalami 
perubahan apapun dari zaman dahulu sampai sekarang, seperti dikemukakan 
Harun Yahya.

2. Tugas untuk siswa: Studi pustaka pandangan-pandangan baru teori evolusi.

Penilaian :
 Bentuk Penilaian: pengamatan kinerja praktik dan/atau sikap, tes, hasil 

karya/produk,dan tugas.
 Aspek yang Dinilai: praktik, sikap, dan/atau pengetahuan



4

 Jenis penilaian: penilaian proses dan/atau penilaian hasil
 Instrumen Penilaian: lembar soal, lembar pengamatan.
 Indikator Penilaian: 

Siswa mampu menjelaskan asal-usul kehidupan di bumi secara ilmiah dari berbagai 
pandangan/teori.

 Instrumen: 
Asal usul kehidupan berdasarkan evolusi biologi dinyatakan sebagai ....
a. proses kehidupan berasal dari lingkungan akuatik
b. makhluk hidup penghuni pertama berasal dari kehidupan sebelumnya
c. semua kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya
d. makhluk hidup dan proses pembentukannya merupakan bagian integral dari 

perkembangan alam semesta
e. pada saat tertentu atmosfer bumi tertutup oleh lapisan-lapisan gas
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