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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

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

Kompetensi Dasar :
5.2 Mendeskripsikan implikasi bioteknologi pada sains, lingkungan , teknologi, dan 

masyarakat.

Tujuan pembelajaran :
 Siswa mampu mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang 

dihasilkan.
 Siswa mampu menjelaskan keuntungan dan kerugian diperolehnya produk 

bioteknologi.
 Siswa mampu menjelaskan dampak  pemanfaatan hasil produk bioteknologi di 

berbagai bidang.
 Siswa mampu membuat usulan atas alternatif dampak penggunaan produk rekayasa 

genetika, bayi tabung, bank sperma.
 Siswa mampu membuat laporan membuat produk bioteknologi konvensional. 

A. Tatap Muka 1
1. Ringkasan materi:

Peran dan implikasi hasil Bioteknologi.
o Hasil-hasil bioteknologi di berbagai bidang.

Mikroorganisme yang dikembangkan dalam bioteknologi mampu mengubah 
bahan mentah menjadi memiliki nilai tambah lebih tinggi, seperi pada  
pembuatan makanan dan mengubah bahan pangan, pembuatan obat-obatan, 
membasmi hama tanaman, menanggulangi masalah pencemaran, pemisahan 
bijih logam 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 
hasil bioteknologi

10

Kegiatan Inti - Menjelaskan materi hasil bioteknologi yang disertai 70
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Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

dengan diskusi interaksi
- Melakukan tanya jawab untuk mengevaluasi 

pemahaman siswa.
Penutup Memberikan kesimpulan materi yang telah diajarkan 10

B. Tatap Muka 2
1. Ringkasan materi:

o Dampak pemanfaatan bioteknologi
Produk bioteknologi bermanfaat meningkatkan kesejahteraan manusia, dilain 
pihak diragukan keamanannya, seperti produk transgenik, irradiasi dsb.

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 dari bioteknologi

10

Kegiatan Inti - Menjelaskan materi dampak dari bioteknologi 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

Bioteknologi dapat dikembangkan melalui pemanfaatan mikroorganisme dalam 
kondisi steril dan non steril, kultur jaringan, transplantasi gen dan rekayasa 
genetika.

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

Panci penangas, seperangkat alat titrasi, Erlenmeyer, thermometer, pengaduk 
kaca, pembakar spiritus, gelas ukur, kertas aluminium foil, susu sapi, susu skim, 
starter Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus, NaOH, 
indicator phenopthalein.
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5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Memberikan pengantar yang berkaitan dengan 
pembuatan produk bioteknologi yaitu pembuatan 
yoghurt

5

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

kegiatan siswa
15

D. Tugas Terstruktur 2
1. Ringkasan materi

Produk bioteknologi bermanfaat meningkatkan kesejahteraan manusia, dilain 
pihak diragukan keamanannya, seperti produk transgenik, irradiasi dsb.

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

Internet dan buku referensi lain
5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Memberikan pengantar yang berkaitan dengan kegiatan 
diskusi kelompok tentang dampak dari bioteknologi

10

Kegiatan Inti Membimbing kegiatan diskusi kelompok 65
Penutup Menyimpulkan hasil diskusi siswa 15

E. Tugas Mandiri
1. Ringkasan Materi: 

Mengerjakan soal-soal tentang implikasi bioteknologi pada salingtemas.
2. Tugas untuk siswa: Melakukan studi literatur/CD interaktif/penelusuran internet 

menemukan pengembangan Bioteknologi modern.

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 keuntungan dan kerugian diperolehnya produk 
bioteknologi.
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 Instrumen: 
Salah satu cara pemanfaatan bioteknologi dalam bidang kedokteran adalah 
menyambungkan ....
a. DNA bakteri ke dalam pankreas manusia
b. Kromosom bakteri ke dalam DNA manusia
c. Gen yang memproduksi insulin ke dalam DNA bakteri
d. DNA virus ke dalam DNA bakteri
e. Gen virus ke dalam gen bakteri
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