
5

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Pelajaran : Biologi 2
Beban Belajar : 4 SKS
Pertemuan (Minggu) ke- : 2
Alokasi Waktu : 8 x 45 menit

Kompetensi Dasar :
1.2   Mendeskripsikan ciri-ciri Archaeobacteria dan Eubacteria dan peranannya bagi 

kehidupan

Tujuan pembelajaran :
 Siswa mampu menjelaskan ciri-ciri Archaeobacteriae dan Eubacteria
 Siswa mampu membedakan peran Archaeobacteria dan Eubacteria dalam 

kehidupan

A. Tatap Muka 1
1. Ringkasan materi:

o Ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria.
Organisme bersel tunggal (uniselular), prokariotik umumnya tidak 
berklorofil, hidup bebas atau sebagai parasit. Umumnya Archaebacteria  
hidup di lingkungan yang ekstrim (misalnya : mata air panas, 
kawah,gambut). Dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. 
Eubacteria bersifat kosmopolit  diberbagai lingkungan. Dinding sel terdiri 
dari peptidoglikan

o Perkembangbiakan Archebacteria dan Eubacteria.
Berkembangbiak dengan cara membelah diri yang dipengaruhi oleh 
kondisi lingkungan seperti nutrisi, suhu dsb.

2. Metode: Explicit Instruction
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 
bakteri

10

Kegiatan Inti - Menjelaskan materi ciri dan reproduksi Eubacteria 
dan Archaebacteria yang disertai dengan diskusi 

70
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Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

interaksi
- Melakukan tanya jawab untuk mengevaluasi 

pemahaman siswa.
Penutup Memberikan kesimpulan materi yang telah diajarkan 10

B. Tugas Terstruktur 1
1. Ringkasan materi

Ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria: Organisme bersel tunggal 
(uniselular), prokariotik umumnya tidak berklorofil, hidup bebas atau sebagai 
parasit. Umumnya Archaebacteria  hidup di lingkungan yang ekstrim 
(misalnya : mata air panas, kawah,gambut). Dinding selnya tidak 
mengandung peptidoglikan. Eubacteria bersifat kosmopolit  diberbagai 
lingkungan. Dinding sel terdiri dari peptidoglikan

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

Mikroskop, pipet, kaca objek, kaca penutup, buah yang busuk
5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Memberikan pengantar yang berkaitan dengan 
praktikum bakteri

5

Kegiatan Inti Mengamati dan mempelajari bentuk bakteri yang 
berasal dari bahan makanan yang telah membusuk

70

Penutup Menyimpulkan atas hasil praktikum 15

C. Tugas Mandiri
1. Ringkasan Materi: 

Ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria: Organisme bersel tunggal 
(uniselular), prokariotik umumnya tidak berklorofil, hidup bebas atau sebagai 
parasit. Umumnya Archaebacteria  hidup di lingkungan yang ekstrim 
(misalnya : mata air panas, kawah,gambut). Dinding selnya tidak 
mengandung peptidoglikan. Eubacteria bersifat kosmopolit  diberbagai 
lingkungan. Dinding sel terdiri dari peptidoglikan

2. Tugas untuk siswa: Mengerjakan soal tentang bakteri

D. Tatap Muka 2
1. Ringkasan materi:

o Peranan Archebacteria dan Eubacteria dalam kehidupan.
Peran bakteri dalam kehidupan sangat luas.Dalam keseimbangan 
lingkungan berperan pada siklus biogeokimia(Nitrifikasi,denitrifikasi, 
penambat nitrogen dekomposer), Selain itu juga berperan dalam industri 
makanan seperti nata decoco, yoghurt,asinan sayur, dan  obat-
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obatan(antibiotik) dan ada yang merugikan karena menimbulkan penyakit 
seperti kolera, disentri, penyakit kelamin dsb.   Kemampuan bakteri dalam 
menimbulkan penyakit, disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak 
bertanggung jawab  yaitu sebagai senjata biologis, seperti Bacillus 
antraxis. 

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 
penyakit yang disebabkan oleh bakteri

10

Kegiatan Inti - Menjelaskan materi peranan bakteri yang disertai 
dengan diskusi interaksi

- Melakukan tanya jawab untuk mengevaluasi 
pemahaman siswa.

70

Penutup Memberikan kesimpulan materi yang telah diajarkan 10

E. Tugas Terstruktur 2
1. Ringkasan materi

Peran bakteri dalam kehidupan sangat luas.Dalam keseimbangan 
lingkungan berperan pada siklus biogeokimia(Nitrifikasi,denitrifikasi, 
penambat nitrogen dekomposer), Selain itu juga berperan dalam industri 
makanan seperti nata decoco, yoghurt,asinan sayur, dan  obat-
obatan(antibiotik) dan ada yang merugikan karena menimbulkan penyakit 
seperti kolera, disentri, penyakit kelamin 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 penunjang lainnya
5. Rincian Kegiatan Pembelajaran

Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Pendahuluan Memberikan pengantar yang berkaitan dengan diskusi 
peranan bakteri

10
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Langkah Rincian Kegiatan
Alokasi 
Waktu 
(menit)

Kegiatan Inti Membimbing diskusi siswa tentang peranan bakteri baik 
yang menguntungkan maupun yang merugikan

70

Penutup Menyimpulkan dan memberi tanggapan atas hasil 
diskusi siswa

10

F. Tugas Mandiri
1. Ringkasan Materi: 

Ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria: Organisme bersel tunggal 
(uniselular), prokariotik umumnya tidak berklorofil, hidup bebas atau sebagai 
parasit. Umumnya Archaebacteria  hidup di lingkungan yang ekstrim 
(misalnya : mata air panas, kawah,gambut). Dinding selnya tidak 
mengandung peptidoglikan. Eubacteria bersifat kosmopolit  diberbagai 
lingkungan. Dinding sel terdiri dari peptidoglikan

2. Tugas untuk siswa: Browsing dari internet tentang bakteri yang resisten 
terhadap antibiotik tertentu

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

Siswa mampu menjelaskan ciri-ciri Archaeobacteriae dan Eubacteria

 Instrumen: 

1. Salah satu cara untuk membuktikan bahwa bakteri merupakan suatu benda 
hidup dilakukan dengan ….

a. mengamati dengan mikroskop adanya proses pernapasan
b. mengamati dengan mikroskop elektrón bentuk strukturnya
c. menganalisa unsur-unsur kimia pembentuk tubuhnya
d. mengamati dengan mikroskop elektron adanya DNA
e. membiakkan pada medium yang sesuai

2. Perhatikan gambar bakteri di bawah ini!

Yang menunjukan bentuk stafilococcus adalah ....

a. 1         b. 2          c. 3         d. 4          e. 5
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3. Berdasarkan cara memperoleh kebutuhan oksigen, bakteri dibedakan menjadi 
bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob dikenal sebagai bakteri ....
a. dapat menyintesis makanan sendiri
b. tidak dapat hidup tanpa oksigen
c. dapat hidup tanpa oksigen
d. bersifat sebagai parasit
e. bersifat sebagai saprofit

4. Bakteri memiliki kemampuan untuk melakukan reproduksi secara seksual. 
Reproduksi seksual pada bakteri terjadi melalui ....
a. perkawinan antara bakteri jantan dan betina
b. pertukaran materi genetik/rekombinasi
c. perkawinan yang bersifat hermafrodit
d. pembelahan sel
e. fragmentasi

5. Peranan bakteri dalam bidang obat-obatan sangat banyak. Jenis bakteri yang 
menghasilkan antibiotik adalah ....
a. Streptomyces venezuela dan Streptomyces griceus
b. Clostridium tetani dan Treponema pallidum
c. Streptomyces venezuela dan Rhizobium
d. Azotobacter dan Treponema pallidum
e. Azotobacter dan Rhizobium

 Kunci dan Pedoman Penilaian

1. E. (membiakkan pada medium yang sesuai)
2. B. (2)
3. B. (tidak dapat hidup tanpa oksigen )
4. B. (pertukaran materi genetik/rekombinasi)
5. A. (Streptomyces venezuela dan Streptomyces griceus)
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