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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN FISIKA 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tanggal 

Penyusunan 

 

BIOLOGI UMUM 

051T0101 KEILMUAN 

KETERAMPILAN 

(MKK) 

3 I September 

2018 

Capaian  

Pembelajaran (CP) 

Koordinator Pengembang  RPS Koordinator RMK Ketua  Program Studi S1 

Pendidikan Fisika 

 

Agung Wibowo, M.Pd. 

 

 

Anis Sulalah,M.Si. 

 

Nurul Hidayah Al Mubarokah, S.Pd., 

M.Pd. 

 
CPL  yang dibebankan pada MK 

 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

KU7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya 

P9 Menguasai ilmu kimia dan biologi sebagai penunjang keilmuan IPA Terpadu yang dapat mendukung 



pembelajaran fisika 

CP-MK  

 M1 Kemampuan menjelaskan konsep-konsep dasar keilmuan biologi, dari sisi objek, gejala, dan persoalan 

denganbertanggung jawab(P9, S1,S9) 

M2 

 

Kemahiran menyajikan dan mendiskusikankonsep-konsep dasar biologi dalam bentuk presentasi  dan 

dikaitkan dalam kehidupan yang mendukung aspek pembelajaranfisika(KU2, KU5, KU7) 

  SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan) 

L1 Menjelaskan Konsep-konsep dasar biologi 

L2 Menjelaskan Tingkat organisasikehidupan 

L3 MenjelaskanKonsepdasarBiologiSel 

L4 MenjelaskanStruktur dan fungsitumbuhan 

L5 MenjelaskanStruktur dan fungsi hewan 

L6 MenjelaskanKonsep Dasar Pertumbuhan dan perkembanganhewan dan tumbuhan 

L7 MenjelaskanperananMikroorganismedalamkehidupan 

L8 MenjelaskankonsepPewarisansifat dan evolusi 

L9 MenjelaskankonsepEkologibesertakomponen dan proses di dalamnya 

L10 MenjelaskankonsepBioteknologi dan kemajuannya bagi kesejahteraan manusia 

Deskripsi Singkat Mata 

Kuliah 

DESKRIPSI 

Mata kuliah ini memuat tentang prinsip-prinsip dasar Biologi danhubungannya dengan disiplin ilmu lainnya.  

Materi Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

BahanKajian  

1. Konsep-konsepdasarbiologi 

2. Tingkat organisasikehidupan 

3. KonsepdasarBiologiSel 

4. Struktur dan fungsitumbuhan 

5. Struktur dan fungsihewan 

6. Konsep Dasar Pertumbuhan dan perkembanganhewan dan tumbuhan 

7. PerananMikroorganismedalamkehidupan 



8. Pewarisansifat dan evolusi 

9. Ekologibesertakomponen dan proses di dalamnya 

10. Bioteknologi dan kemajuannyabagikesejahteraanmanusia 

TopikBahasan  

1. Konsep-konsepdasarbiologi: asalusulkehidupan (teoribiogenesis dan abiogenesis), sejarahkehidupan, 

ciriantarabendahidup dan bendamati 

2. Tingkat organisasikehidupan: hirarkikehidupan (atom sampaibiosfer), konseppopulasi, konsepkomunitas, 

konsepekosistem pada kehidupan. 

3. Konsep Dasar BiologiSel: Organeldalamsel, perbedaanstrukturselhewan dan tumbuhan, fungsiorganel-

organeldalamsel 

4. Struktur dan fungsi tumbuhan : Struktur luar tumbuhan (akar, batang, daun, bunga, buah, biji); macam-

macam jaringan, sistem jaringan dan organ penyusun tumbuhan; fungsi jaringan penyusun tumbuhan. 

5. Struktur dan fungsi hewan : macam-macam jaringan, organ dan sistem organ hewan; fungsi jaringan, organ 

dan sistem organ hewan 

6. Konsep Dasar Pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan: membedakan dan mengurutkan proses 

pertumbuhan dan perkembangan pada hean dan tumbuhan, menjelaskan bagian alat reprodukdi tumbuhan dan 

hewan. 

7. Mikroorganisme dan peranannya dalam kehidupan: ciri organisme yang tergolong mikroba, lingkungan hidup 

mikroba, perbedaan virus, bakteri, jamur dan khamir. 

8. Pewarisan sifat dan evolusi: variasi dan mutasi, hukum mendel pada kehidupan sehari-hari, prinsip evolusi 

pada organisme 

9. Ekologi beserta komponen dan proses di dalamnya: konsep populasi, ekosistem dan komunitas; komponen 

biotik dan abiotik serta interaksinya pada ekosistem; perilaku sebagai pengaruh genetik dan lingkungan. 

10. Bioteknologi dan kemajuannya bagi kesejahteraan manusia : prinsipbioteknologikonvensional dan modern; 

proses bioteknologikonvensional; macam-macam proses dan produkbioteknologi modern. 

Pustaka Utama :  

 [1]Campbell, Neil A., Reece, Jane B., Mitchell, Lawrence G. 2003. Biologi Edisi Kelima Jilid 1. Jakarta: 

Penerbit Erlangga. 

[2] Campbell, Neil A., Reece, Jane B., Mitchell, Lawrence G. 2003. Biologi Edisi Kelima Jilid 2. Jakarta: 

Penerbit Erlangga 



[3] Campbell, Neil A., Reece, Jane B., Mitchell, Lawrence G. 2003. Biologi Edisi Kelima Jilid 3. Jakarta: 

Penerbit Erlangga 

 

Pendukung  

[4] Hickman, C.P., L.S. Roberts., A. Larson. 2006. Integrated Principles of Zoology. Ninth Edition. Updated 

Version. Brown Publishers. Dubuque Iowa. 

 

Media Pembelajaran Software Hardware : 

PPT Laptop, LCD, dll 

Teacher/Team 

Teaching/ Tim LS 

Agung Wibowo, M.Pd. 

 

Assessment Tes Tulis 

Mata Kuliah Syarat -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian 

Referensi 
Bentuk&

Kriteria 

Indikator 

Penilaian 
Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1-2 Menjelaskan 

Konsep-konsep 

dasar biologi 

(C2) 

 

1.1 Menjelaskan asal 

usul kehidupan 

(biogenesis dan 

abiogenesis) 

1.2 Menjelaskan 

sejarah kehidupan  

1.3 Menjelaskan cirri 

benda hidup dan 

benda mati 

1.4 Menjelaskan 

manfaat 

mempelajari ilmu 

biologi di berbagai 

aspek kehidupan 

Kontrak kuliah 

asal usul 

kehidupan 

(biogenesis dan 

abiogenesis),  

sejarah 

kehidupan,  

ciri benda 

hidup dan 

benda mati,  

manfaat 

mempelajari 

ilmu biologi di 

berbagai aspek 

kehidupan 

1. Bentuk: 

ceramah, 

diskusi 

 

 

Diskusi dan 

tanya jawab 

3 x 50 Bentuk: 

postes  

Ketepatan 

Menjelaskan 

asal usul 

kehidupan 

(biogenesis 

dan 

abiogenesis), 

sejarah 

kehidupan, 

ciri benda 

hidup dan 

benda mati, 

dan manfaat 

mempelajari 

ilmu biologi 

di berbagai 

aspek 

kehidupan 

10% [1], [3] 

3 Menjelaskan 

Tingkat 

organisasi 

kehidupan (C2) 

1.1 Menjelaskan 

urutan organisasi 

kehidupan beserta 

contohnya 

1.2 Menjelaskan 

konsep populasi 

1.3 Menjelaskan 

konsep komunitas 

1.4 Menjelaskan 

konsep ekosistem 

Organisasi 

kehidupan 

beserta 

contohnya,  

Konsep 

populasi,  

Konsep 

komunitas,  

Konsep 

ekosistem 

1. Bentuk:  

Diskusikelo

mpok, 

presentasi 

 

Diskusi dan 

tanya jawab 

3 x 50 TesTulis:  

postes  

 PPT  

makalah 

Menjelaskan

urutan 

organisasi 

kehidupan 

beserta 

contohnya, 

konsep 

populasi, 

konsep 

komunitas, 

konsep 

10% [1], [3] 



ekosistem 

 4 Menjelaskan 

Konsep Dasar 

Biologi Sel (C2) 

3.1 Menjelaskan 

organel-organel 

dalam sel 

3.2 Membedakan 

struktur sel hewan 

dengan struktur sel 

tumbuhan 

3.3 Mengamati 

dengan jelas 

perbedaan sel 

hewan dan sel 

tumbuhan dengan 

menggunakan 

mikroskop 

 

organel dalam 

sel,  

perbedaan 

struktur sel 

hewan, 

perbedaan 

struktur sel 

tumbuhan,  

organel-

organel dalam 

sel  

1. Bentuk: 

Diskusi 

kelompok, 

presentasi 

2. Praktikum 

Diskusi 

tanya jawab 

 

Praktikum 

3 x 50 TesTulis:  

postes  

 PPT  

Makalah 

 

Laporan 

Praktiku

m 

1. Ketepata

n  

Menjelas

kan    

organel 

dalam 

sel, 

perbedaa

n struktur 

sel hewan 

dengan 

struktur 

sel 

tumbuhan 

2. Ketepata

n 

mengiden

tifikasi 

perbedaa

n sel 

hewan 

dan sel 

tumbuhan 

melalui 

kegiatan 

praktiku

m dalam 

laboratori

um  

 

 

10% [1], [3] 

5 & 6 Menjelaskan 

dan 

menunjukkan 

4.1 Menjelaskan dan 

menunjukkan 

struktur luar 

Struktur luar 

tumbuhan 

(akar, batang, 

1. Bentuk: 

Diskusi 

kelompok, 

Diskusi dan 

tanya jawab 

 

3 x 50 TesTulis:  

postes  

 PPT  

1. Ketepata

n  

Menjelas

10% [1], [3] 



Struktur serta 

fungsi tumbuhan 

(C2) (P3) 

tumbuhan (akar, 

batang, daun, 

bunga, buah, dan 

biji) 

4.2 Menjelaskan 

macam-macam 

jaringan 

4.3 Menjelaskan 

system jaringan 

4.4 Menjelaskan dan 

menunjukkan 

organ penyusun 

tumbuhan 

4.5 Menjelaskan 

fungsi jaringan 

penyusun 

tumbuhan 

daun, bunga, 

buah, dan biji),  

macam-macam 

jaringan, 

system 

jaringan, organ 

penyusun 

tumbuhan, 

fungsi jaringan 

penyusun 

tumbuhan 

presentasi 

2. Praktikum  

 

Praktikum  Makalah 

 

Laporan 

Praktiku

m 

kan 

struktur 

luar 

tumbuhan 

(akar, 

batang, 

daun, 

bunga, 

buah, dan 

biji), 

macam-

macam 

jaringan, 

sistem 

jaringan, 

organ 

penyusun 

tumbuhan

, fungsi 

jaringan 

penyusun 

tumbuhan 

2. Ketepata

n 

mengiden

tiifkasi 

struktur 

tumbuhan 

melalui 

kegiatan 

praktiku

m dalam 

laboratori

um  

7 MenjelaskanStru 7.1Menjelaskan macam-macam 1. Bentuk: Diskusi dan 3 x 50 TesTulis:  Ketepatan 10% [1], [3] 



ktur dan fungsi 

organ hewan 

(C2) 

macam-macam dan 

fungsi jaringan pada 

hewan 

7.2Menjelaskan 

macam-macam dan 

fungsi organ pada 

hewan 

7.3Menjelaskan 

macam-macam dan 

fungsi sistem organ 

pada hewan 

dan fungsi 

jaringan, 

organ, sistem 

organ pada 

hewan 

Diskusi 

kelompok, 

presentasi 

tanya jawab postes 

 PPT  

makalah 

menjelaskan

macam-

macam dan 

fungsi 

jaringan, 

organ, sistem 

organ pada 

hewan 

UTS (bobot uts merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan) 

9-10 Menjelaskan 

dan menunjuk 

kan konsep 

dasar 

pertumbuhan 

dan 

perkembang 

pada hewan 

dan tumbuhan 

(C2) (P3) 

9.1Menjelaskan 

mengenai perbedaan 

dan mengurutkan 

proses pertumbuhan 

dan perkembangan 

pada hewan dan 

tumbuhan 

9.2Menjelaskan 

mengenai bagian-

bagian alat reproduksi 

pada hewan maupun 

tumbuhan 

9.3 Menunjukkan 

perbedaan 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

khususnya pada 

tumbuhan 

Perbedaan dan 

urutan proses 

pertumbuhan 

dan 

perkembangan 

pada hewan 

dan tumbuhan 

bagian-

bagiandarialatr

eproduksitumb

uhan dan 

hewan 

1. Bentuk: 

Diskusi 

kelompok, 

presentasi 

2. Praktikum  

Diskusi dan 

tanya jawab 

3 x 50 TesTulis:  

postes  

 PPT  

Makalah 

 

Laporan 

praktiku

m  

1. Ketepata

n  dalam 

menjelas

kan  

perbedaa

n dan 

urutan 

proses 

pertumbu

han dan 

perkemba

ngan 

pada 

hewan 

dan 

tumbuhan 

serta 

menjelas

kan 

bagian-

bagian 

dari alat 

reproduks

10% [2], [3] 



i 

tumbuhan 

dan 

hewan 

2. Ketepata

n 

menjelas

kan 

konsep 

pertumbu

han dan 

perkemba

ngan 

tumbuhan 

melalui 

kegiatan 

praktiku

m  

11 Menjelaskan 

karakteristik 

Mikroorganis

me serta 

menunjukkan 

peranannya 

dalam 

kehidupan 

(C2) (P3) 

10.1Menjelaskan ciri-

ciri organisme yang 

tergolong mikroba 

10.2Memberi contoh 

lingkungan hidup 

mikroba 

10.3Menjelaskan 

perbedaan virus, 

bakteri, jamur dan 

khamir 

10.4 Mengamati dan 

menjelaskan struktur 

mikroorganisme 

Ciri-ciri 

organisme 

yang tergolong 

mikroba 

Lingkungan 

hidup mikroba 

Perbedaan 

virus, bakteri, 

jamur dan 

khamir 

1. Bentuk: 

Diskusi 

kelompok, 

presentasi 

2. Praktikum  

Diskusi dan 

tanya jawab 

3 x 50 TesTulis:  

postes  

 PPT  

Makalah 

 

Laporan 

praktiku

m 

1. Ketepata

n dalam 

menjelas

kan ciri-

ciri 

organism

e yang 

tergolong 

mikroba, 

Lingkung

an hidup 

mikroba, 

Perbedaa

n virus, 

bakteri, 

jamur 

dan 

10% [1], [2] 



khamir 

2. Ketepata

n 

mengiden

tifikasi 

struktur 

mikroba 

dalam 

kegiatan 

laboratori

um 

12-13 Menjelaskan 

(C2) dan 

mengaitkan 

(C4) konsep 

pewarisan sifat 

dan evolusi 

11.1 Menjelaskan 

konsep variasi dan 

mutasi 

11.2 Menjelaskan 

hokum mendel dan 

kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari 

11.3 Menjelaskan 

prinsip evolusi pada 

organisme 

11.4 Mengaitkan 

konsep pewarisan sifat 

dengan evolusi 

 

Variasi dan 

mutasi 

Hukum mendel 

Evolusi pada 

organisme 

1. Bentuk: 

Diskusi 

kelompok, 

presentasi 

 

Diskusi dan 

tanya jawab 

3 x 50 TesTulis:  

postes  

 PPT  

makalah 

Ketepatan 

dalam 

menjelaskan

Variasi dan 

mutasi, 

Hukum 

mendel, 

Evolusi pada 

organisme 

10% [1], [2] 



14 Menjelaskan 

(C2) konsep 

ekologi beserta 

komponen dan 

proses di 

dalamnya serta 

mendeteksi (C4) 

sekaligus 

menunjukkan 

contoh 

pencemaran 

lingkungan (P3) 

12.1Menjelaskan konsep 

populasi, ekosistem dan 

komunitas 

12.2Menjelaskan konsep 

biotik dan abiotik serta 

interaksinya dalam 

ekosistem 

12.3Menjelaskan 

perilaku sebagai 

pengaruh genetik dan 

lingkungan 

12.4Mendeteksi 

pencemaran lingkungan 

12.5Menunjukkan contoh 

nyata pencemaran 

lingkungan 

konsep 

populasi, 

ekosistem 

dan 

komunitas;  

Komponen 

biotik dan 

abiotik 

serta 

interaksiny

a pada 

ekosistem;  

Perilaku 

sebagai 

pengaruh 

genetik 

dan 

lingkungan 

1. Bentuk: 

Diskusi 

kelompok, 

presentasi 

Diskusi 

dan 

tanya 

jawab 

3 x 50 TesTulis:  

postes  

 PPT  

makalah 

Ketepatan 

menjelaskan

konsep 

populasi, 

ekosistem 

dan 

komunitas;  

Komponen 

biotik dan 

abiotik serta 

interaksinya 

pada 

ekosistem;  

Perilaku 

sebagai 

pengaruh 

genetik dan 

lingkungan 

10% [1], [2] 



 

 

 

 

 

 

15 Menjelaskan 

(C2) dan 

mengaitkan (C4) 

konsep 

bioteknologi 

dengan 

kesejahteraan 

manusia 

13.1 Menjelaskan prinsip 

bioteknologi 

konvensional dan 

modern  

13.2Mengaitkan konsep 

bioteknologi dengan 

kesejahteraan manusia 

13.3Menjelaskan proses 

bioteknologi 

konvensional 

13.4Menjelaskan 

macam-macam proses 

bioteknologi modern 

13.5Menjelaskan contoh 

bioteknologi 

konvensional dan 

modern 

 

prinsip 

bioteknolo

gi 

konvensio

nal dan 

modern;  

proses 

bioteknolo

gi 

konvensio

nal; 

macam-

macam 

proses dan 

produk 

bioteknolo

gi modern. 

1. Bentuk: 

Diskusi 

kelompok, 

presentasi 

Diskusi 

dan 

tanya 

jawab 

 3 x 50 TesTulis:  

postes  

 PPT  

Makalah 

 

 

1. Ketepata

n  

Menjelas

kan 

prinsip 

bioteknol

ogi 

konvensi

onal dan 

modern; 

proses 

bioteknol

ogi 

konvensi

onal ; 

macam-

macam 

proses 

dan 

produk 

bioteknol

ogi 

modern. 

10% [2], [3] 

16 UAS (bobot uas merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan) 
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KONTRAK KULIAH 

1. IDENTITAS MATAKULIAH 

PROGRAM STUDI  : PENDIDIKAN FISIKA 

MATAKULIAH : BIOLOGI UMUM  

KODE MATAKULIAH : 051T0101 

SKS  : 3 

SEMESTER  : I 

MATAKULIAH  

PRASYARAT 

: - 

DOSEN PENGAMPU : AGUNG WIBOWO,M.Pd. 
 

2. MANFAAT MATA KULIAH 

Dengan mengambil mata kuliah Biologi Umum ini, mahasiswa mahasiswa diharapkan 

mampu menguasai konsep-konsepdasarBiologi; biologi sel dan molekuler; biosistematik; 

anatomi dan fisiologi tumbuhan; anatomi dan fisiologi hewan;pertumbuhan dan 

perkembangan; mikrobiologi; genetika dan evolusi; ekologi dan bioteknologi 

 

3. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini memuat tentang prinsip-prinsip dasar Biologi danhubungannya dengan 

disiplin ilmu lainnya. 

4. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIH, KEMAMPUAN AKHIR YANG 

DIRENCANAKAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 

Capaian Pembelajaran 

Matakuliah (CPMK) 
: 

 

 

M1 : Kemampuan menjelaskan konsep-konsep dasar 

keilmuan biologi, dari sisi objek, gejala, dan 

persoalan denganbertanggung jawab(P9, S1,S9) 

M2 : Kemahiran menyajikan dan mendiskusikankonsep-

konsep dasar biologi dalam bentuk presentasi  dan 

dikaitkan dalam kehidupan yang mendukung aspek 

pembelajaranfisika(KU2, KU5, KU7) 

 

No Kemampuan Akhir yang 

direncanakan 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 Menjelaskan Konsep-konsep 

dasar biologi (C2) 

 

1.1 Menjelaskanasalusulkehidupan (biogenesis dan 

abiogenesis) 

1.2 Menjelaskan sejarah kehidupan  

1.3 Menjelaskanciribendahidup dan bendamati 

1.4 Menjelaskanmanfaatmempelajariilmubiologi di 

berbagaiaspekkehidupan 



No Kemampuan Akhir yang 

direncanakan 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

2 Menjelaskan Tingkat organisasi 

kehidupan (C2) 

2.1 Menjelaskan urutan organisasi kehidupan beserta 

contohnya 

2.2 Menjelaskan konsep populasi 

2.3 Menjelaskan konsep komunitas 

2.4 Menjelaskan konsep ekosistem 

3 Menjelaskan Konsep Dasar 

Biologi Sel (C2) 

3.1 Menjelaskan organel-organel dalam sel 

3.2 Membedakan struktur sel hewan dengan struktur sel 

tumbuhan 

3.3 Mengamati dengan jelas perbedaan sel hewan dan sel 

tumbuhan dengan menggunakan mikroskop 

 

4 Menjelaskandan 

menunjukkanStruktur serta fungsi 

tumbuhan(C2) (P3) 

4.1 Menjelaskandan menunjukkanstrukturluartumbuhan 

(akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji) 

4.2 Menjelaskanmacam-macamjaringan 

4.3 Menjelaskansistemjaringan 

4.4 Menjelaskandan menunjukkanorgan 

penyusuntumbuhan 

4.5 Menjelaskan fungsi jaringan penyusun tumbuhan 

5 Menjelaskan Struktur dan fungsi 

organ hewan (C2) 

5.1 Menjelaskan macam-macam dan fungsijaringan pada 

hewan 

5.2 Menjelaskan macam-macam dan fungsi organ pada 

hewan 

5.3 Menjelaskan macam-macam dan fungsisistem organ 

pada hewan 

6 Menjelaskan dan menunjukkan 

konsep dasar pertumbuhan dan 

perkembang pada hewan dan 

tumbuhan (C2) (P3) 

6.1 Menjelaskan mengenaiperbedaan dan mengurutkan 

proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan 

dan tumbuhan 

6.2 Menjelaskan mengenai bagian-bagian alat reproduksi 

pada hewan maupun tumbuhan 

6.3 Menunjukkan perbedaan pertumbuhan dan 

perkembangan khususnya pada tumbuhan 

7 Menjelaskan karakteristik 

mikroorganisme sertam 

enunjukkan peranannya dalam 

kehidupan (C2) (P3) 

7.1 Menjelaskan ciri-ciriorganisme yang tergolongmikroba 

7.3 Memberi contohlingkunganhidupmikroba 

7.3 Menjelaskan perbedaan virus, bakteri, jamur dan 

khamir 

7.4 Mengamati dan menjelaskan struktu rmikroorganisme 

8 Menjelaskan(C2) dan mengaitkan 

(C4) konseppewarisansifat dan 

evolusi 

8.1 Menjelaskan konsep variasi dan mutasi 

8.2 Menjelaskan hokum mendel dan kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari 

8.3 Menjelaskan prinsip evolusi pada organisme 

8.4 Mengaitkan konsep pewarisan sifat dengan evolusi 

9 Menjelaskan konsep ekologi 

beserta komponen dan proses 

didalamnya serta mendeteksi 

(C4) sekaligus menunjukkan 

contoh pencemaran lingkungan 

(P3) 

9.1 Menjelaskan konseppopulasi, ekosistem dan 

komunitas 

9.2 Menjelaskankonsepbiotik dan 

abiotiksertainteraksinyadalamekosistem 

9.3 Menjelaskanperilakusebagaipengaruhgenetik dan 

lingkungan 

9.4 Mendeteksi pencemaran lingkungan 

9.5 Menunjukkan contohnyatapencemaranlingkungan 



No Kemampuan Akhir yang 

direncanakan 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

10 Menjelaskan (C2) dan mengaitkan 

(C4) konsep bioteknologi dengan 

kesejahteraan manusia 

10.1 Menjelaskanprinsipbioteknologikonvensional dan 

modern  

10.2 Mengaitkan konsep bioteknologi dengan 

kesejahteraan manusia 

10.3 Menjelaskan proses bioteknologi konvensional 

10.4 Menjelaskan macam-macam proses bioteknologi 

modern 

10.5 Menjelaskan contohbioteknologikonvensional dan 

modern 

 

5. ORGANISASI MATERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1:    Kemampuan menjelaskan konsep-konsep dasar keilmuan biologi, dari sisi objek, gejala, 

dan persoalan denganbertanggung jawab(P9, S1,S9) 

M2:     Kemahiran menyajikan dan mendiskusikankonsep-konsep dasar biologi dalam bentuk 

presentasi  dan dikaitkan dalam kehidupan yang mendukung aspek 

pembelajaranfisika(KU2, KU5, KU7) 

Konsep bioteknologi dengan kesejahteraan manusia (10) 
 

Konsep ekologi (9) 
 

Konsep pewarisan sifat dan evolusi (8) 
 

Karakteristik Mikroorganisme (7) 
 

Konsep dasar pertumbuhan dan perkembang pada hewan dan tumbuhan (6) 
 

Konsep-konsep dasar biologi (1) 

Struktur dan fungsi organ hewan (5) 
 

Struktur serta fungsi tumbuhan (4) 
 

Konsep Dasar BiologiSel (3) 
 

Tingkat organisasi kehidupan (2) 
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7. STRATEGI PERKULIAHAN  

Perkuliahan ini lebih banyak dilakukan dengan pembelajaran kolaboratif. Di mana 

mahasiswa dan dosen bersama-sama belajar untuk mencapai suatu kompetensi yang 

diinginkan. Dosen dan mahasiswa dapat meminta informasi satu sama lain, mengevaluasi 

ide-ide satu sama lain. Berbagai strategi juga digunakan dalam perkuliahan ini, 

diantaranya: ceramah, diskusi tanya-jawab, dan pemberian tugas individu maupun 

kelompok. Fokus diskusi adalah membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan 

pokok bahasan dan mencoba bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

8. TUGAS-TUGAS 

a. Tugas individu: mengerjakan latihan soal yang diberikan setiap pertemuan dan 

dikumpulkan pada pertemuan berikutnya 

b. Tugas kelompok: mempresentasikan bahan materi  

 

9. PENILAIAN DAN KRITERIA PENILAIAN  

Dalam menentukan nilai akhir memerhatikan beberapa aspek berikut: 

a. Kehadiran (bobot 10%) 

b. Tugas Individu (bobot 20%)  

c. UTS (bobot 30%)  

d. UAS (bobot 40%) 

Range Penilaian  

A     86 - 100 C+     61 - 65  

A-    81 - 85  C       51 - 60 

B+   76 - 80 D       41 - 50 

B     71 - 75 E         0 - 40 

B-    66 - 70 

  

 



10. JADWAL PERKULIAHAN  

 

No Hari/Tanggal Pokok Bahasan 

1 
Selasa, 18 Sept 2018 

Kontrak Kuliah 

2 
Selasa, 25 Sept 2018 

Konsep dasar biologi 

3 
Selasa, 2 Okt 2018 

Tingkat organisasikehidupan 

4 

Selasa, 9 Okt 2018 Konsep dasar BiologiSel 

Praktikum Topik: Perbedaan sel hewan dan sel 

tumbuhan   

5 
Selasa, 16 Okt 2018 

Struktur dan fungsi tumbuhan 

6 
Selasa, 23 Okt 2018 Praktikum Topik: struktur morfologi dan anatomi 

tumbuhan 

7 
Selasa, 30 Okt 2018 

Struktur dan fungsi hewan 

8 
Selasa, 6 Nov 2018 

UTS 

9 
Selasa, 13 Nov 2018 

Pertumbuhan dan perkembanganhewandan tumbuhan 

10 
Selasa, 20 Nov 2018 Praktikum Topik: Pertumbuhan dan Perkembangan 

Kacang Hijau 

11 
Selasa, 27 Nov 2018 Mikroorganisme 

Praktikum Topik: Jamur Mikroskopis pada Makanan 

12 
Selasa, 4 Des 2018 Pewarisan sifat dan evolusi : variasi dan mutasi hukum 

mendel  

13 
Selasa, 11 Des 2018 

prinsip evolusi pada organisme 

14 
Selasa, 18 Des 2018 

Ekologi 

15 Selasa, 25 Des 2018 Bioteknologi  

16  UAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. TATA TERTIB PERKULIHAAN  

a. Mahasiswa harus menggunakan sepatu 

b. Mahasiswa harus mengenakan baju yg sopan (atasan berkerah bagi mahasiswa laki-

laki) 

c. Keterlambatan mahasiswa, maksimal 10 menit 

d. Mahasiswa di larang merokok di dalam kelas 

e. Mahasiswa wajib menggunakan mode “silent” pada Handphone masing-masing 

 

 

 

        Pasuruan, 18 September 2018 

 Ketua Kelas                                                         Dosen Pengampu 

 

 

                                        Agung Wibowo, M.Pd. 

 

       NIM.                                                                           NIDN.  


