
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 
 

Nama Sekolah : SMA Negeri 11 Samarinda 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester    : XII MIPA/Genap 

Materi Pokok : Bioteknologi 

SubMateri : Tehnik dalam Rekayasa Genetika 

Alokasi Waktu : 2 jp  ,80 menit 

,Pertemuan : Ke-2 

 
A. Kompetensi Inti 

 Keterangan 

KI Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KII Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

KIII Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata serta menerapkan 

pengetahuan procedural dalam bidang kajian yang spesifik sesuai 

bakat dan minat untuk memecahkan 

masalah. 

KIV Mencoba, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

3.10 Menganalisis prinsip-prinsip 

Bioteknologi dan penerapannya 

sebagai upaya peningkatan 

kesejahteraan manusia 

 Mendeskripsikan tehnik-tehnik yang 

diterapkan dalam proses rekayasa 

genetika. 

 



 

 

C. TujuanPembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat : 
Melalui diskusi dan tayangan video, PPT  pembelajaran tentang rekayasa genetika , peserta 
didik dapat mendeskripsikan tehnik-tehnik yang diterapkan dalam proses rekayasa genetika 
dengan benar. 

 

 
D. Materi  Ajar 

 Materi Faktual        : materi yang ada di sekitar lingkungan siswa yang ada 
kaitannya dengan tehnik rekayasa genetika, misalnya menanam pisang dengan tehnik 
kultur jaringan. 

 Materi Konseptual     :  DNA rekombinasi, Fusi protoplasma, kultur jaringan, Bayi 
Tabung,Kloning. 

 Materi procedural     : Langkah-langkah proses rekayasa genetika 

 Materi metakognitif     : peserta didik mampu menjadi pembelajar mandiri, 
menumbuhkan sikap jujur dan berani melakukan kesalahan, dan meningkatkan hasil 
belajar secara nyata, peserta didik mampu menganalisa macam-macam tehnik rekayasa 
genetika. 

 

 
E. Metode Pembelajaran 

 Pendekatan   :   TPCK (Teknologi, Paedagogik, Content, Knowledge) 

 Model Pembelajaran  :   PBL (Problem Based Learning ) 

 Metode    :   Tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan, ceramah.  
 

F. MediaPembelajaran dan Alat  

Media pembelajaran :  

1 PPT tehnik rakayasa genetika 

2 Platform Google Classroom 

3 Platform Google form , untuk latihan soal. 

4 Platform Whatsap grup, untuk diskusi kelas. 

5 Platform Google meet, zoom meeting untuk mengajar. 

6 Video tentang kultur jaringan.  

7 Alat yang digunakan : Laptop, Hp, earphone. 

 

 

 

 

 

 



 

 

G. Sumber Pembelajaran 

1. Sembiring, L. 2009. Biologi: Kelas XII untuk SMA dan MA. Jakarta: Pusat 

perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional 

2. Buku pegangan guru dan siswa, Biologi kelas XII penerbit PT.Intan 

Pariwara kukrikulum K13 

3. Buku guru Biologi untuk SMA/ MA Kelas XII Penerbit PT.Intan Pariwara 

edisis Revisi 2016 

4. Video Pembelajaran dan gambar tehnik rekayasa genetika dari internet. 
https://www.youtube.com/watch?v=1-8BJ8ufjiY 

5. https://media.neliti.com/media/publications/54484-ID-aplikasi-teknik-rekayasa-genetik-

dalam-p.pdf  Aplikasi Teknik Rekayasa Genetik dalam Perbaikan Sumber Daya Genetik Tanaman 

untuk Ketahanan Cekaman Biotik M. Herman Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian, Jl. Tentara Pelajar No. 3A, Bogor 16111 Telp. 

(0251) 8337975, 8316897; Faks. (0251) 8338820; E-mail: mherman@indo.net.id Diajukan: 21 

Desember 2009; Diterima: 15 April 2010 

6. Perkembangan Bioteknologi di Indonesia Ummi Wasilah, Siti Rohimah, Mukhamad 

Su’udi* Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

Jember *msuudi.rda@gmail.com DOI: https://doi.org/10.21107/rekayasa.v12i2.5469 
7. https://kabartani.com/cara-memperbesar-tandan-dan-melebatkan-buah-pisang.html 

 

 

 

 

  

https://media.neliti.com/media/publications/54484-ID-aplikasi-teknik-rekayasa-genetik-dalam-p.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/54484-ID-aplikasi-teknik-rekayasa-genetik-dalam-p.pdf
https://doi.org/10.21107/rekayasa.v12i2.5469
https://doi.org/10.21107/rekayasa.v12i2.5469
https://kabartani.com/cara-memperbesar-tandan-dan-melebatkan-buah-pisang.html


H. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

TAHAP 

PEMBELAJARA

N 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALOKASI 

WAKT

U 
Kegiatan Pendahuluan 

Pe pendahuluan 

(apersepsi) 

1) Guru mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan dengan menyapa, berdoa, dan 
mengecek kehadiran peserta didik. (PPK religius) 

2) Guru menyampaikan KD dan Tujuan pembelajaran yang 
akan di capai. 

3) Guru menyampaikan penilaian yang akan dilakukan oleh 
guru kepada peserta didiknya. 

4) Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan hasil 
kegiatan tugas mandiri pada pertemuan sebelumnya. 

5) Guru melakukan Tanya jawab tentang pengetahuan 
awal siswa yaitu tentang prinsip bioteknologi 
konvensional dan bioteknologi modern, perbedaan 
kedua jenis bioteknologi. 

6) Guru menanyakan tentang contoh produk bioteknologi 
konvensional dan bioteknologi modern. 

 

10 menit 

Kegiatan Inti     45 menit 

Fase 1 
Mengorientasi 
peserta didik 
pada masalah 

Mengamati 

 Guru menyampaikan masalah yang akan 

dipecahkan secara kelompok. 

 Masalah yang diangkat hendaknya kontekstual. 

Masalah bisa ditemukan sendiri oleh peserta didik 

melalui bahan bacaan atau lembar kegiatan. 

 Guru menampilkan sebuah wacana tentang harga 

pisang Cavendish yang mahal , tidak dijual di pasar 

tradisional hanya di supermarket, sementara 

permintaan masyarakat akan pisang ini banyak 

karena  kandungan vitamin dan gizi yang tinggi. 

 Peserta didik mengamati dan memahami masalah 

yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari 

wacana tersebut. 

 Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk 

mencari data/ bahan-bahan/ alat yang diperlukan 

untuk menyelesaikan masalah. 

15menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2 
Mengorganisasi-
kan kegiatan 
pembelajaran/ 
perencanaan 
kegiatan 
kelompok 

Menanya(Critical thingking), (Colaborasi kelompok) 

 Guru membagi peserta didik menjadi beberapa 
kelompok dalam WA grup. 

 Guru memastikan setiap anggota memahami 
tugas masing-masing. Peserta didik menggali dan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai tehnik 
rekayasa genetika. 

 



 Guru memotivasi peserta didik untuk bertanya. 

 Guru mengelompokkan dan mengarahkan pertanyaan 
menuju tercapainya tujuan pembelajaran yang akan 
di capai yaitu  tentang mendeskripsikan  tehnik 
rekayasa genetika. 

 

Fase 3 
Membimbing 
penyelidikan 
mandiri/pelaksa-
naan investigasi 

Mengumpulan informasi(Creative) (PPK= mandiri) (Literasi) 
Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam 
pengumpulan data/ bahan selama proses penyelidikan. 

 Guru menayangkan PPT tentang kultur 
jaringan,cloning,tehnik bayi tabung,DNA 
rekombinan, fusi protoplasma  dan video tentang 
tehnik rekayasa genetika, tentang kultur jaringan 
pisang. 

 https://www.youtube.com/watch?v=1-8BJ8ufjiY 

 Peserta didik mengamati  untuk mengaitkan satu 
informasi dengan informasi yang lain dan menarik 
sebuah kesimpulan mengenai tehnik rekayasa 
genetika 

 Peserta didik melakukan penyelidikan (mencari data/ 
referensi/ sumber) untuk bahan diskusi kelompok.( 

lewat WA grup) 

 Peserta didik mengerjakan LKPD tentang tehnik 
rekayasa genetika  secara kelompok. 

 

 15 menit 

Fase 4 
Mengembang-
kan dan 
menyajikan 
karya/perencana-
an laporan 

Mengasosiasi/Melakukan analisis informasi(Creative) (PPK= 
mandiri) (Literasi), Colaborasi (diskusi kelompok) 

 Guru memantau diskusi lewat WA grup dan 
membimbing pembuatan laporan sehingga karya 
setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. 

 Peserta didik berdiskusi untuk mengaitkan hasil 
informasi tentang tehnik rekayasa genetika 

 Kelompok melakukan diskusi untuk menghasil-kan 
solusi pemecahan masalah dan hasilnya 
dipresentasikan/disajikan dalam bentuk karya. 

 Guru melakukan monitoring dan memfasilitasi 
kelompok jika mengalami kesulitan. 
 

Saat berlangsung kegiatan ini, guru dapat melakukan 
penilaian sikap-sikap social, misalnya sikap cermat dan 
teliti saat menyaksikan tayangan video, berani 
mengemukakan pendapat dengan santun,responsive dan 
proaktif saat diskusi,serta percaya diri saat 
mempresentasikan hasil kegiatannya.  

20 menit 

Fase 5 
Analisis dan 
evaluasi/presen-
tasi laporan 
 

Mengokunikasikan(Comunicative) 
Guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok 
memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok 
lain. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. 

 Guru menunjuk kelompok untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya. 

 Guru memberikan rubric penilaian kepada setiap 

10 menit 

https://www.youtube.com/watch?v=1-8BJ8ufjiY


kelompok untuk menilai presentasi kelompok penyaji. 

 Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya. 

 Kelompok lain dapat memberi tanggapan dan pertanyaan, 
dan membuat kesimpulan tentang presentasi kelompok 
penyaji. 

 Guru memberikan penegasan konsep-konsep materi 
regular pembelajaran. 
 

Kegiatan Penutup (10 menit) 
1. Kegiatan guru bersama peserta didik yaitu:  

a) Guru mempersilahkan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan jika ada 
materi yang belum dipahami. 

b) Siswa melakukan post test di google form 
c) Guru memberi pekerjaan rumah kepada peserta didik untuk mengerjakan 

soal-soal dan hasilnya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.  
d) Guru meminta peserta didik membaca dirumah tentang manfaat dan dampak 

bioteknologi bagi kehidupan manusia dan lingkungan. 
 
2. Kegiatan guru yaitu:   

a) .  Melakukan peni la ian . 
b) .  menyampaikan rencana  pembela jaran pada pertemuan berikutnya 

tentang manfaat dan dampak bioteknologi  bagi  manusia dan 
l ingkungan sek itar.  

 

 
 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran (terlampir), penilaian sikap,keterampilan, pengetahuan. 
 



                                                                                                 Samarinda,   Oktober 2021 
 
 
Mengetahui  
 
Kepala Sekolah SMAN 11                                                    Guru Biologi 
 
 
 
 
Akhmad Wasis,M.Pd                                                          Desy Heriza Rachman,S.Pd 
Nip. 196604121990011002                                              Nip. 197512062009032001 
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