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 Catatan: Kolom ini dibuang ketika prodi peserta belum menggunakan KPT 2016 

S9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

P1   Menguasai konsep, prinsip, hukum, dan teori Biologi serta terapannya dalam pembelajaran di sekolah 

P6 Mampu menerapkan konsep biologi dan teknologi kependidikan dengan memanfaatkan kemajuan 

IPTEK untuk membuat produk-produk pembelajaran dalam mendukung terselenggarana pembelajaran 

biologi 

KU1   Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang  memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

yang sesuai dengan bidang keahliannya 



KK5 Mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

Biologi dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap segala situasi yang dihadapi 

CP-MK  

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

bertanggung jawab (P1, P6, S9) 

M2 

 

Kemahiran mengaplikasikan konsep-konsep dasar biologi dalam praktikum laboratorium  untuk 

meningkatkan keterampilan penyelesaian masalah dengan  bertanggungjawab (KU1, KU3, S9) 

  SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan) 

L1 Menjelaskan Konsep-konsep dasar biologi 

L2 Menjelaskan Tingkat organisasi kehidupan 

L3 Menjelaskan Konsep dasar Biologi Sel 

L4 Menjelaskan Struktur dan fungsi tumbuhan 

L5 Menjelaskan Struktur dan fungsi hewan 

L6 Menjelaskan Konsep Dasar Pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan 

L7 Menjelaskan peranan Mikroorganisme dalam kehidupan 

L8 Menjelaskan konsep Pewarisan sifat dan evolusi 

L9 Menjelaskan konsep Ekologi beserta komponen dan proses di dalamnya 

L10 Menjelaskan konsep Bioteknologi dan kemajuannya bagi kesejahteraan manusia 

Deskripsi Singkat Mata 

Kuliah 

DESKRIPSI 

Mata kuliah ini memuat tentang konsep dasar biologi, tingkat organisasi kehidupan, konsep dasar biologi sel, struktur 

dan fungsi tumbuhan, struktur dan fungsi hewan, konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan hewan dan 

tumbuhan, peranan mikroorganisme dalam kehidupan, pewarisan sifat dan evolusi, ekologi beserta komponen di 

dalamnya, dan bioteknologi dan kemajuan bagi kesejahteraan manusia.  

Materi Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

BahanKajian  

1. Konsep-konsep dasar biologi  



2. Tingkat organisasi kehidupan 

3. Konsep dasar Biologi Sel 

4. Struktur dan fungsi tumbuhan 

5. Struktur dan fungsi hewan 

6. Konsep Dasar Pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan 

7. Peranan Mikroorganisme dalam kehidupan 

8. Pewarisan sifat dan evolusi 

9. Ekologi beserta komponen dan proses di dalamnya 

10. Bioteknologi dan kemajuannya bagi kesejahteraan manusia 

TopikBahasan  

1. Konsep-konsep dasar biologi: asal usul kehidupan (teori biogenesis dan abiogenesis), sejarah kehidupan, ciri 

antara benda hidup dan benda mati 

2. Tingkat organisasi kehidupan: hirarki kehidupan (atom sampai biosfer), konsep populasi, konsep komunitas, 

konsep ekosistem pada kehidupan. 

3. Konsep Dasar Biologi Sel: Organel dalam sel, perbedaan struktur sel hewan dan tumbuhan, fungsi organel-

organel dalam sel 

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 : prinsip bioteknologi konvensional dan modern; 

proses bioteknologi konvensional; macam-macam proses dan produk bioteknologi 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 

Nur’aini Kartikasari, M.Sc. 

Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd. 

Assessment Tes Tulis 

Mata Kuliah Syarat -  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perte

muan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Materi Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian 

Ref

ere

nsi 
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 ciri 
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:  

Diskusi 

kelompok, 
presentasi 

 

Diskusi dan 

tanya jawab 

3 x 50 Tes 

Tulis:  

postes  
 PPT  

makalah 

Menjelaskan 

urutan 

organisasi 
kehidupan 

beserta 

contohnya, 
konsep 

populasi, 

konsep 
komunitas, 

10% [1], 

[3] 



konsep 
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 Tes 

Tulis:  

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 

Struktur serta 

fungsi 
tumbuhan (C2) 

(P3) 

4.1 Menjelaskan dan 
menunjukkan 

struktur luar 

tumbuhan (akar, 
batang, daun, 

bunga, buah, dan 

biji) 

4.2 Menjelaskan 

macam-macam 

jaringan 

4.3 Menjelaskan sistem 

jaringan 

4.4 Menjelaskan dan 
menunjukkan organ 

penyusun 

tumbuhan 

4.5 Menjelaskan fungsi 

jaringan penyusun 

tumbuhan 

Struktur luar 
tumbuhan 

(akar, batang, 

daun, bunga, 

buah, dan biji),  
macam-macam 

jaringan, 

sistem 
jaringan, organ 

penyusun 

tumbuhan, 

fungsi jaringan 
penyusun 

tumbuhan  

1. Bentuk: 
Diskusi 

kelompok, 

presentasi 

2. Praktikum  
 

Diskusi dan 
tanya jawab 

 

Praktikum  

3 x 50 Tes 
Tulis:  

postes  

 PPT  

Makalah 
 

Laporan 

Praktiku
m 

1. Ketepata
n  

Menjelas

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 

10% [1], 
[3] 



laboratori
um  

7 Menjelaskan  

Struktur dan 

fungsi organ 
hewan (C2) 

7.1Menjelaskan 

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 

macam-macam 

dan fungsi 

jaringan, 
organ, sistem 

organ pada 

hewan 

1. Bentuk: 

Diskusi 

kelompok, 
presentasi   

Diskusi dan 

tanya jawab 

3 x 50 Tes 

Tulis:  

postes 
 PPT  

makalah 

Ketepatan 

menjelaskan 

macam-
macam dan 

fungsi 

jaringan, 

organ, sistem 
organ pada 

hewan 

10% [1], 

[3] 

UTS 

9-10 Menjelaskan 
dan 

menunjukkan 

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-bagian 
dari alat 

reproduksi 

tumbuhan dan 
hewan 

1. Bentuk: 
Diskusi 

kelompok, 

presentasi   
2. Praktikum  

Diskusi dan 
tanya jawab 

3 x 50 Tes 
Tulis:  

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-

10% [2], 
[3] 



bagian 
dari alat 

reproduks

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 Tes 
Tulis:  

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, 

10% [1], 
[2] 



bakteri, 
jamur 

dan 

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 

hukum 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 Tes 
Tulis:  

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 

komunitas12.12.2Menjel

askan 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 Tes 
Tulis:  

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 Tes 
Tulis:  

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) 



 

 

 



FORMAT PENILAIAN BIOLOGI UMUM 

Bobot Penilaian: 

Bobot Penilaian  Kisaran Nilai  Bobot Nilai (%) Keterangan 

• Nilai Kehadiran     : 10% 

• Nilai Tugas             : 20% 

• Nilai UTS                : 30% 

• Nilai UAS             : 40% 

0 – 100 

0 – 100 

0 – 100 

0 – 100  

10 

20 

30 

40 

Nilai Individu 

Nilai Individu 

Nilai Individu 

Nilai Individu 

Nilai Total   100  

 

 

 

RANGE PENILAIAN 

NILAI 
KATEGORI 

NILAI 
KATEGORI 

Angka Huruf Angka Huruf 

86 - 100 A Istimewa 61 - 65 C+ Lebih Cukup 

81 - 85 A- Sangat Baik 51 - 60 C Cukup 

76 - 80 B+ Lebih Baik 41 - 50 D Kurang 

71 - 75 B Baik 0 - 40 E Kurang Sekali 

66 - 70 B- Cukup Baik         



Rubrik Penilaian Presentasi 

Kriteria Excellent (80-100) Limited (60-70) Proporsi (%) 

Kelengkapan materi  - Powerpoint terdiri dari judul, isi materi, dan 

daftar pustaka 

- Powerpoint tidak terdiri dari 

judul, isi materi, dan daftar 

pustaka (tidak ada salah satu) 

5 

- Powerpoint disusun sistematis sesuai materi - Powerpoint tidak disusun 

sistematis sesuai materi 

5 

- Terdapat daftar pustaka dari internet yang 
relevan 

- Tidak terdapat daftar pustaka dari 
internet yang relevan 

10 

- Dilengkapi dengan gambar yang menarik sesuai 

dengan materi 

- Tidak dilengkapi dengan gambar 

yang menarik sesuai dengan 

materi 

5 

Penulisan Materi  - Materi dibuat dalam bentuk powerpoint 

 

- Materi tidak dibuat dalam bentuk 

powerpoint 

5 

- Setiap slide dapat dibaca dengan jelas - Setiap slide tidak dapat dibaca 
dengan jelas 

5 

- Isi materi dibuat ringkas dan berbobot - Isi materi tidak dibuat ringkas dan 

berbobot 

5 

- Bahasa yang digunakan sesuai materi - Bahasa yang digunakan tidak 

sesuai materi 

5 

Kemampuan Presentasi  - Dipresentasikan dengan percaya diri, antusias 

dan bahasa yang lantang 

- Dipresentasikan dengan tidak  

percaya diri, antusias dan bahasa 
yang lantang 

15 

- Seluruh anggota kelompok berpartisipasi dalam 

presentasi 

- Beberapa anggota kelompok 

berpartisipasi dalam presentasi 

15 

- Dapat mengemukakan ide dan berargumen 

dengan baik 

- Kurang dapat mengemukakan ide 

dan berargumen dengan baik 

10 

- Manajemen waktu presentasi dengan baik - Manajemen waktu presentasi 
kurang baik 

10 

 



Rubrik Keaktifan di Kelas 

Kriteria  Excellent (90-100)  Average (70-80) Limited (60-70)  Proporsi (%) 

Bertanya kepada dosen Sering mengajukan 

pertanyaan yang berkaitan 

dengan topik materi kepada 

dosen 

Beberapa kali bertanya 

tentang topik 

pembelajaran kepada 

dosen 

Tidak pernah mengajukan 

pertanyaan 

25 

Menjawab pertanyaan dosen Menjawab pertanyaan dosen 

dengan tegas dan tepat  

Menjawab pertanyaan 

dosen namun kurang 

tepat dan tegas 

Tidak dapat menjawab 

pertanyaan dosen 

25 

Diskusi dengan kelompok aktif berdiskusi degan 

kelompoknya 

Kurang aktif berdiskusi 

dengan kelompoknya 

Tidak terlibat dalam 

diskusi kelompok 

25 

Mengemukakan pendapat Mampu mengemukakan 

pendapat dengan tepat dan 

santun 

Mampu mengemukakan 

pendapat namun kurang 

tepat atau kurang santun 

Tidak dapat 

mengemukakan pendapat 

sama sekali 

25 

 

RUBRIK PELAKSANAAN PRAKTIKUM 

No Aspek yang dinilai Skor 

1 Praktikum Penyiapan Alat dan bahan 0-2 

• Menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan dan 

merangkai alat dengan benar tanpa bantuan dari luar kelompok 

2 

• Menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan dan merangkai alat dengan benar dengan bantuan dari 

luar 

kelompok 

1 

• Tidak menyiapkan alat dan bahan 0 

  Kebersihan Alat 0-2 

• Seluruh alat selalu dibersihkan sebelum dan setelah digunakan 2 



No Aspek yang dinilai Skor 

• Hanya sebagian alat yang dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan 1 

• Tidak membersihkan alat 0 

Prosedur 0-5 

• Melakukan lebih dari 90% prosedur percobaan dengan tepat 5 

• Melakukan lebih 70% s.d 90% prosedur percobaan dengan tepat 4 

• Melakukan lebih dari 50% s.d 70% prosedur percobaan dengan tepat 3 

• Melakukan lebih dari 30% s.d 50% prosedur percobaan dengan tepat 2 

• Melakukan <30% prosedur percobaan dengan tepat 1 

• Tidak melakukan prosedur percobaan 0 

Ketelitian pengamatan 0-4 

• Melakukan pengamatan dengan teliti terhadap seluruh 

kriteria 

4 

• Melakukan pengamatan dengan teliti dalam 3 kriteria: 3 

• Melakukan pengamatan dengan teliti dalam 2 kriteria: 2 

• Melakukan pengamatan dengan teliti dalam 1 kriteria: 1 

• Tidak melakukan pengamatan dengan teliti 0 

2 Pencatatan 

data hasil 

pengamatan 

Pencatatan hasil pengamatan 0-5 

Hasil pengamatan: 

• Dicatat, difoto, dan divideokan dengan lengkap dan jelas 
 

5 

• Dicatat, dan difoto/divideo dengan lengkap 4 

• Dicatat dengan lengkap (tanpa foto dan video) 3 

• Difoto dan divideo 2 

• hanya difoto/ divideo 1 

• hasil pengamatan tidak dicatat/ difoto/ divideo 0 

  



 RUBRIK PENILAIAN LAPORAN PRAKTIKUM 

No Elemen Indikator penilaian Skor Bobot 

1 Tujuan 

praktik

um 

Tujuan 0-2  

• Terdapat tujuan praktikum dan sudah tepat untuk menjawab tugas praktikum 2 

• Terdapat tujuan praktikum tetapi belum sesuai dengan tugas praktikum 1 

• Tidak terdapat tujuan praktikum 0 

2 Dasar teori Kesesuaian dasar teori dengan judul dan tujuan praktikum 0-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

• Dasar teori yang digunakan sesuai dengan judul dan tujuan praktikum 2 

• Dasar teori yang digunakan belum sesuai dengan judul dan tujuan praktikum 1 

• Tidak terdapat dasar teori 0 

Referensi dasar teori 0-2 

• Referensi dasar teori berasal dari sumber yang valid 2 

• Referensi dasar teori berasal dari sumber yang kurang valid 1 

• Tidak terdapat referensi 0 

3 Alat dan 

bahan 

Alat dan bahan 0-2 

• Alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan praktikum 2 

• Terdapat daftar alat dan bahan tetapi ada yang tidak sesuai kebutuhan praktikum 1 

• Tidak terdapat daftar alat dan bahan 0 

5 Langkah Prosedur/ langkah percobaan 0-2 



percobaan • Terdapat langkah percobaan beserta gambarnya/ diagram alir 2 

• Terdapat langkah percobaan saja/ diagram alir saja 1 

• Tidak terdapat langkah percobaan 0 

6 Data 

percobaan 

Data hasil praktikum 0-2  

• Hasil praktikum disajikan dalam bentuk tabel sesuai dengan data sementara 2 

• Hasil praktikum disajikan tidak dalam bentuk tabel sesuai dengan data sementara 1 

• Tidak terdapat data hasil praktikum 0 

7 Pengolahan 

data 

Pengolahan data 0-2  

 

 

 

 

 

75% 

• Perhitungan tepat (terdapat satuan) 2 

• Perhitungan/ pengolahan data kurang tepat 1 

• Tidak terdapat pengolahan data 0 

8 Pembahasan Analisis data 0-2 

• Uraian pembahasan / analisis data sesuai hasil praktikum, disertai alasan logis 2 

• Uraian pembahasan / analisis data sesuai hasil praktikum, belum disertai alasan logis 1 

• Tidak terdapat analisis data 0 

9 Kesimpulan Kesimpulan 0-2 

• Terdapat kesimpulan yang logis berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan 

menggunakan ejaan yang baku dan mudah dipahami 

2 

• Terdapat kesimpulan namun kurang sesuai 1 

• Tidak terdapat kesimpulan  0 

Daftar Daftar pustaka 0-2 



10 pustaka • Mencantumkan daftar pustaka 1 

• Tidak mencantumkan daftar pustaka 0 

 

  

 



KONTRAK PERKULIAHAN 

 

A. Identitas Matakuliah 

Nama Matakuliah  : Biologi Umum 

Kode Matakuliah  : 041T0401 

Bobot (sks)  : 3 sks 

Semester   : Ganjil 

Matakuliah Prasyarat : - 

Jumlah Pertemuan : 16 kali pertemuan 

 

B. CPL-PRODI yang dibebankan pada Matakuliah 

S9  Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

P1     Menguasai konsep, prinsip, hukum, dan teori Biologi serta terapannya dalam 

pembelajaran 

P6    Mampu menerapkan konsep biologi dan teknologi kependidikan dengan 

memanfaatkan kemajuan IPTEK untuk membuat produk-produk pembelajaran 

dalam mendukung terselenggarana pembelajaran biologi 

KU1     Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang  

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya 

KK5 Mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi di bidang Biologi dalam penyelesaian masalah serta mampu 

beradaptasi terhadap segala situasi yang dihadapi 

 

C. Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) 

1. Kemampuan menjelaskan konsep-konsep dasar keilmuan biologi, dari sisi objek, 

gejala, persoalan dan bertanggung jawab 

2. Kemahiran mengaplikasikan konsep-konsep dasar biologi dalam praktikum 

laboratorium  untuk meningkatkan keterampilan penyelesaian masalah dengan  

bertanggungjawab 

 

 



D. Rencana Perkuliahan 

Pertemuan 

ke- 

Sub-CPMK Bahan Kajian Metode & 

Penugasan 

1 Menjelaskan 

pokok-pokok 

bahasan, metode 

pembelajaran, 

capaian 

pembelajaran, 

sistem penilaian, 

norma akademik 

dan referensi utama 

 

Kontrak Kuliah  Metode: ceramah  

2 Menjelaskan 

Konsep-konsep 

dasar biologi 

Konsep dasar biologi: 

1. asal usul kehidupan 

(teori biogenesis dan 

abiogenesis) 

2. sejarah kehidupan 

3. ciri antara benda 

hidup dan benda mati 

Metode: presentasi 

 

Penugasan: 

Makalah 

PPT 

Postes  

 

3 Menjelaskan 

Tingkat organisasi 

kehidupan 

Tingkat organisasi 

kehidupan 

1. hirarki kehidupan 

(atom sampai 

biosfer) 

2. konsep populasi 

3. konsep komunitas 

4. konsep ekosistem 

pada kehidupan 

Metode: presentasi 

 

Penugasan: 

Makalah 

PPT 

Postes  

 

4 Menjelaskan 

Konsep dasar 

Biologi Sel 

Konsep dasar Biologi 

Sel 

1. Organel dalam sel 

2. perbedaan struktur 

sel hewan dan 

tumbuhan 

3. fungsi organel-

organel dalam sel 

 

Metode: presentasi 

 

Penugasan: 

Makalah 

PPT 

Postes  

 

 

 

Laporan Praktikum 

 



Praktikum Topik: 

Perbedaan sel hewan 

dan sel tumbuhan   

5-6 Menjelaskan 

Struktur dan fungsi 

tumbuhan 

Struktur dan fungsi 

tumbuhan 

1. Struktur luar 

tumbuhan (akar, 

batang, daun, bunga, 

buah, biji) 

2. macam-macam 

jaringan 

3. sistem jaringan dan 

organ penyusun 

tumbuhan 

4. fungsi jaringan 

penyusun tumbuhan 

 

Praktikum Topik: 

struktur morfologi dan 

anatomi tumbuhan 

Metode: presentasi 

 

Penugasan: 

Makalah 

PPT 

Postes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Praktikum 

7 Menjelaskan 

Struktur dan fungsi 

hewan 

Struktur dan fungsi 

hewan 

1. macam dan fungsi 

jaringan hewan 

2. macam dan fungsi 

organ hewan 

3. macam dan fungsi 

sistem organ  

Metode: presentasi 

 

Penugasan: 

Makalah 

PPT 

Postes  

 

8 Ujian Tengah Semester (UTS) 

9-10 Menjelaskan 

Konsep Dasar 

Pertumbuhan dan 

perkembangan 

hewan dan 

tumbuhan 

Pertumbuhan dan 

perkembangan hewan 

dan tumbuhan 

1. proses pertumbuhan 

dan perkembangan 

pada hewan 

2. proses pertumbuhan 

dan perkembangan 

pada tumbuhan 

3. bagian alat 

reproduksi tumbuhan 

Metode: presentasi 

 

Penugasan: 

Makalah 

PPT 

Postes  

 

 

 

 

 

 



4. bagian alat 

reproduksi hewan 

 

Praktikum Topik: 

Pertumbuhan dan 

Perkembangan Kacang 

Hijau 

 

 

Laporan Praktikum 

11 Menjelaskan 

peranan 

Mikroorganisme 

dalam kehidupan 

Mikroorganisme 

1. ciri organisme yang 

tergolong mikroba 

2. lingkungan hidup 

mikroba 

3. perbedaan virus, 

bakteri, jamur dan 

khamir 

 

Praktikum Topik: Jamur 

Mikroskopis pada 

Makanan 

Metode: presentasi 

 

Penugasan: 

Makalah 

PPT 

Postes  

 

 

 

Laporan Praktikum 

12-13 Menjelaskan 

konsep Pewarisan 

sifat dan evolusi 

Pewarisan sifat dan 

evolusi 

1. variasi dan mutasi 

2. hukum mendel pada 

kehidupan sehari-hari 

3. prinsip evolusi pada 

organisme 

Metode: presentasi 

 

Penugasan: 

Makalah 

PPT 

Postes  

 

14 Menjelaskan 

konsep Ekologi 

beserta komponen 

dan proses di 

dalamnya 

Ekologi 

1. populasi 

2. ekosistem dan 

komunitas 

3. komponen biotik dan 

abiotik serta 

interaksinya pada 

ekosistem 

4. perilaku sebagai 

pengaruh genetik dan 

lingkungan 

Metode: presentasi 

 

Penugasan: 

Makalah 

PPT 

Postes  

 

15 Menjelaskan 

konsep 

Bioteknologi dan 

Bioteknologi  Metode: presentasi 

 

Penugasan: 



kemajuannya bagi 

kesejahteraan 

manusia 

1. prinsip bioteknologi 

konvensional dan 

modern 

2. proses bioteknologi 

konvensional 

3. macam-macam 

proses dan produk 

bioteknologi modern 

Makalah 

PPT 

Postes  

 

16 UAS (Ujian Akhir Semester) 

 

E. Referensi 

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 

4. Hickman, C.P., L.S. Roberts., A. Larson. 2006. Integrated Principles of Zoology. 

Ninth Edition. Updated Version. Brown Publishers. Dubuque Iowa. 

 

F. Bentuk Tugas  

Bentuk Pengerjaan Jenis  Sistematika  

Individu  Postes  Dilakukan di akhir pembelajaran dalam 

bentuk tes tulis 

Kelompok  Makalah Makalah diketik dengan MS Word dengan 

sistematika dan format sesuai dengan 

standar panduan penulisan makalah 

(kertas A4, margin 4333, font times new 

roman 12, spasi 1,5), dikumpulkan berupa 

hardcopy  

PPT (slide 

presentasi 

makalah) 

Slide powerpoint, terdiri dari: text, grafik, 

tabel, gambar, animasi ataupun video 

clips, minimum 10 slide 

 Laporan 

Praktikum 

Disusun setiap selesai melakukan 

praktikum. Laporan praktikum di tulis 

tangan di kertas F4 diberi garis tepi. 

Laporan praktikum dikumpulkan pada 

pertemuan selanjutnya. 

 

 



G. Penilaian  

Bobot Penilaian  Kisaran Nilai  Bobot Nilai (%) Keterangan 

• Nilai Kehadiran     
: 10% 

• Nilai Tugas             
: 20% 

• Nilai UTS                
: 30% 

• Nilai UAS               
: 40% 

0 – 100 

0 – 100 

0 – 100 

0 – 100  

10 

20 

30 

40 

Nilai Individu 

Nilai Individu 

Nilai Individu 

Nilai Individu 

Nilai Total   100  

 

 

 

 

Pasuruan, 18 September 2018 

Dosen Pengampu Matakuliah 

 

 

 

 

Nur’aini Kartikasari, M.Sc. 

NIDN. 0729088703 
 

 

 

 

 

 

RANGE PENILAIAN 

NILAI 
KATEGORI 

NILAI 
KATEGORI 

Angka Huruf Angka Huruf 

86 - 100 A Istimewa 61 - 65 C+ Lebih Cukup 

81 - 85 A- Sangat Baik 51 - 60 C Cukup 

76 - 80 B+ Lebih Baik 41 - 50 D Kurang 

71 - 75 B Baik 0 - 40 E Kurang Sekali 

66 - 70 B- Cukup Baik         


