
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

(RPS) 

 

 

 

Mata Kuliah: 

FISIOLOGI HEWAN 

 

 

 

Koordinator Tim Pembina Mata Kuliah 

Agung Wibowo, M.Pd. 

 

 

 

 

PRODI PENDIDIKAN BIOLOGI 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA PASURUAN 

TAHUN 2020



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diterbitkan Oleh : PENDIDIKAN BIOLOGI, 2020 

 

Dokumen : RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Nama Mata Kuliah : FISIOLOGI HEWAN 

Jumlah sks                 : 3 SKS 

Koordinator Tim Pembina MK : AGUNG WIBOWO, M.Pd. 

Koordinator Rumpun MK : SISCA DESI PRASTYANINGTIAS, M.Si. 

Tim Teaching   : - 



DAFTAR ISI 

 Halaman 

Cover 1 

Tim Penyusun 2 

Daftar Isi 3 

Rencana Pembelajaran Semester 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

PRODI  PENDIDIKAN BIOLOGI 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tanggal 

Penyusunan 

 

FISIOLOGI HEWAN 

 

 

043P0603 

 

MKK 

 

3 (2-1) 

 

5 

September 

2020 

Capaian  

Pembelajaran (CP) 

 

 

Koordinator Pengembang  RPS Koordinator RMK Ketua  PRODI Pendidikan Biologi 

 

Agung Wibowo, M.Pd. 

 

 

Sisca Desi Prastyaningtias, 

M.Si. 

 

Rizka Elan Fadilah, M.Pd. 

 

 
CPL  yang dibebankan pada MK  

 

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

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

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

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

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 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

KU5 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di 

dalam maupun di luar lembaganya 

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 Mampu menjelaskan mengenai fungsi, mekanisme, dan cara kerja dari organ, jaringan, dan sistem-sistem 

fisiologis kehidupan serta menerangkan faktor-faktor fisika dan kimia yang mempengaruhi seluruh proses 

kehidupan mulai dari makhluk hidup sederhana sampai individu utuh dengan bertanggung jawab sehingga dapat 

mengagumi ciptaan-Nya (P1, S1, S9). 

M2 Mampu menjelaskan dan mendiskusikan konsep fisiologi hewan yang inovatif dalam bentuk presentasi dengan 

menggunakan media, sumber belajar berbasis IPTEK serta dikaitkan dalam konteks situasi di lapangan (KU1, 

KU2, KU5, S9) 

M3 Mampu mengaplikasikan konsep sistem-sistem fisiologis kehidupan  untuk memecahkan dan memberi solusi 

alternatif dalam mengatasi permasalahan  lingkungan hidup di sekitarnya (KK5)  

  SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan) 

L1 Mampu menganalisis tentang lingkungan internal, lingkungan eksternal hewan bersel satu dan 

multiseluler serta mendeskripsikan cairan antar sel (CAS), cairan intrasel (CIS) dan cairan ekstraseluler 

(CES), mendeskripsikan homeostasis, umpan balik negative dan positif dan gangguan homeostasis 

L2 Mampu menganalisis mekanisme terjadinya potensial aksi, perambatan impuls jarak pendek dan 

panjang, mekanisme kerja sinaps 

L3 Mampu menganalisis mekanisme terjadinya gerak pada invertebrata dan vertebrata 

L4 Mampu menganalisis mekanisme terjadinya proses mengindera pada hewan dan manusia 

L5 Mampu menganalisis fisiologi koordinasi terkait hormon 

L6 Mampu menganalisis fisiologi pencernaan pada invertebratadan vertebrata 

L7 Mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertukarn gas padahewan dan manusia 

L8 Mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sirkulasi pada invertebrata dan vertebrata 

L9 Mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi osmoregulasi invertebrata dan vertebrata 

L10 Mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi termoregulasi pada hewan 

L11 Mampu menganalisis dan memecahkan masalah sederhana terkait konsep terpicunya potensial aksi, 

fisiologi gerak, proses mengindera, masalah terkait hormone manusia, pencernaan,, gangguan system 

respirasi, sirkulasi, osmoregulasi, serta termoregulasi dikaitkan dengan pengukuran suhu hewan. 



Deskripsi Singkat Mata 

Kuliah 

DESKRIPSI 

Mata kuliah ini memahami secara komprehensif mengenai konsep dasar fungsi, mekanisme, dan cara kerja dari 

organ, jaringan, dan sistem-sistem fisiologis kehidupan serta menerangkan faktor-faktor fisika dan kimia yang 

mempengaruhi seluruh proses kehidupan mulai dari makhluk hidup sederhana sampai individu utuh serta penyakit-

penyakit atau fenomena gangguan fisiologis hewan yang berkembang ditengah masyarakat 

Materi Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

BahanKajian  

1. Homeostasis 

2. Sistem Saraf 

3. Sistem Otot dan Gerak 

4. Panca Indera 

5. Hormon 

6. Pencernaan Makanan 

7. Sistem Pertukaran Gas 

8. Sistem Sirkulasi 

9. Ekskresi dan Osmoregulasi 

10. Termoregulasi 

TopikBahasan  

1. Homeostasis: Lingkungan internal dan eksternal hewan bersel satu dan multiseluler, Cairaran antar Sel 

(CAS). Cairan Intraseluler (CIS), cairan ekstraseluler (CES), pengendalian homeostasis. 

2. Sistem Saraf: Sistem saraf Avertebrata: Fisiologi Hydra, Planaria, Annelida, Serangga. Sistem saraf pada 

vertebrata: system saraf tepi, sistem saraf otonom, sistem saraf somatik. Fisiologi saraf: potensial membran, 

depolarisasi, repolarisasi, potensial aksi (impuls saraf), sinaps.  

3. Sistem Otot dan Gerak: Gerak amuboid, gerak silia dan flagela. Kekhususan otot Avertebrata: otot bivalvia, 

otot terbang serangga. Fisiologi aktivitas otot, pola umum kontraksi otot rangka. Dasar molekuler kontraksi. 

Dasar pengendalian saraf dalam kontraksi.  

4. Panca Indra: Reseptor, sensasi, indra umum, (indra sakit, indra peraba) indra khusus (pengecap; pembau, 

penglihatan, keseimbangan).  



5. Hormon:  Hormon Avertebrata: perbedaan dan persamaan system hormon pada vertebrata dan avertebrata, 

hormone ganti kulit pada serangga. Kelenjar endokrin, mekanisme kerja hormon, hipotalamus, hipofisis, 

tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, ovarium, testes, pineal, timus dan jaringan endokrin yang lainnya. 

Hormon vertebrata: hubungan fungsional sistem saraf dan sistem hormon, fungsi hormon secara umum, 

klasifikasi hormon, pengaturan sekresi hormon, mekanisme sekresi hormon, mekanisme kerja hormon pada 

sel target, regulasi hormon 

6. Pencernaan makanan: Fisiologi pencernaan pada hewan vertebrata dan avertebrata.  

7. Sistem Pertukaran Gas: Pernafasan pada hewan sederhana, pernafasan di dalam air, pernafasan di darat 

(dan alat pernafasan tambahan: kantung udara pada burung, labirin pada ikan rawa). Transport oksigen dan 

karbondioksida. Afinitas dan kapasitas oksigen. Regulasi pernafasan. Ventilasi paru, volume paru, pertukuran 

gas pernapasan, respirasi internal dan eksternal, pengendalian respirasi, regulasi pusat respirasi  

8. Sistem Sirkulasi: Sirkulasi terbuka dan tertutup, sirkulasi pada berbagai vertebrata,  fisiologi kontraksi otot 

jantung vertebrata dan faktor yang mempengaruhi denyutannya, pengendalian saraf pada kerja jantung. Siklus 

jantung, suara jantung, cadangan jantung, pengendalian jantung, pengendalian vasomotor, prinsip aliran 

darah, pengendalian tekanan darah, pengukuran tekanan darah, respon kebal (antigen, antibodi, reaksi 

antibodi, system komplemen), autoimunitas, fisiologi hemostasis, gol darah, cairan interstial dan limfe, 

ketidakseimbangan homeostasis darah.  

9. Ekskresi dan Osmoregulasi: Pengertian osmokonformitas dan osmoregulasi. Prinsip prinsip dasar 

osmoregulasi: hiperosmotik, hipoosmotik, isoosmotik. Osmoregulasi pada avertebrata: air laut, air tawar, dan 

air payau. Fungsi vakuola kontraktil dan alat ekskresi avertebrata dalam osmoregulasi. Osmoregulasi pada 

Vertebrata air: ikan air laut, ikan air tawar, ikan berpindah medium. Vertebrata darat: fungsi ginjal, paru-paru 

dan kulit pada vertebata. Unit fungsional ginjal, fisiologi ginjal, filtrasi glomerulus, kerja tubulus, mekanisme 

pengenceran dan pemekatan urin. Pengasaman urin, mekanisme Buffer untuk pengendalian pH cairan tubuh, 

mekanisme pemertahankan volume cairan ekstra sel, diuresis, susunan  urin, berkemih  

10. Termoregulasi: Pengertian termoregulasi, termokonformitas. Termoregulasi pada hewan poikilotermik, 

homoiotermik dan heterotermik. Respon terhadap dingin dan panas: termoregulasi fisik, termoregulasi kimia 

dan termogenesis fisik, termogenesis kimia. Pekembangan hewan homoiterm. 



Pustaka Utama :  

1. Shier, D., Jackie B., Rickie, L. 2004. Hole’s Human Anatomy and Physiology, New York: Mc Graw Hill. 

2. Tortora, G.D. & B. Derrickson. 2009. Principles of Anatomy and Physiology. 12th.ed. New York: John 

Willey & Sons Inc 

3. Mader, S. S., & Windelspecht, M. 2014. Human biology. New York, NY: McGraw-Hill 

4. Marieb, E. 2011. Essentials of Human Anatomy & Physiology. 10th ed. Pearson. 

Pendukung  

5. Longenbaker, Susannah Nelson. 2014. Mader’s Understanding Human Anatomy & Physiology. Eight 

Edition. New York: McGraw-Hill 

 

Media Pembelajaran Sofware Hardware : 

Video Pembelajaran, Program 

Ms. Word dan Power Point 

Laptop, LCD, dll 

LMS:  

Google classroom, Zoom, 

Google Meet, WAG 

 

Teacher/Team 

Teaching/ Tim LS 

 

Agung Wibowo, M.Pd. 

Assessment Tes Tulis 

Mata Kuliah Syarat - Struktur Perkembangan Hewan II 

 

 



 
Ming-gu 

Ke- 

 

Sub-CPMK 

(Kemampu

an akhir yg 

direncanak

an) 

Bahan kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; 

Penugasan 

[Estimasi Waktu] Pustak

a 

Penilaian 

Tatap 

muka/Luring 
Daring Indikator 

Kriteria & 

Bentuk 

Bobot 

nilai 

(%) 

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

1 Mampu 
menganalisis 
tentang lingkungan 

internal, 

lingkungan 

eksternal hewan 
bersel satu dan 

multiseluler serta 

mendeskripsikan 

cairan antar sel 
(CAS), cairan 

intrasel (CIS) dan 

cairan 

ekstraseluler 

(CES), 
mendeskripsikan 

homeostasis, 

umpan balik 

negative dan 

positif dan 
gangguan 

homeostasis 

(C2, C4,P2) 

Homeostasis: 
Lingkungan internal 
dan eksternal hewan 
bersel satu dan 
multiseluler, Cairaran 
antar Sel (CAS). 
Cairan Intraseluler 
(CIS), cairan 
ekstraseluler (CES), 
pengendalian 
homeostasis. 
 

 Kuliah & diskusi 

 [TM: 1 (2x 50”)] 
Tugas 1:  

Mahasiswa 
menganalisis fenomena 
tentang data-data perubahan 

suhu pada manusia dan 

hewan di darat sehingga 
mampu memecahkan 

masalah sederhana terkait 

konsep homeostasis 
yang diberikan oleh dosen 

[BT +  BM
∶ (1 + 1) x (1x50”)] 

 

[1][2][3

][4] 

• Menjelaskan Lingkungan 

internal dan eksternal 

hewan bersel satu dan 
multiseluler, Cairaran antar 

Sel (CAS). Cairan 

Intraseluler (CIS), cairan 
ekstraseluler (CES), 

pengendalian homeostasis. 

• Menganalisis fenomena 
tentang data-data perubahan 

suhu pada 
manusia dan hewan di 
darat sehingga mampu 
memecahkan masalah 
sederhana terkait konsep 

homeostasis 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 
materi 

 

Bentuk non 

test: 

• Resume  

 

10% 

2-3 Mampu 

menganalisis 
mekanisme 

terjadinya 

potensial aksi, 
perambatan 

Sistem Saraf: Sistem saraf 

Avertebrata: Fisiologi 
Hydra, Planaria, Annelida, 

Serangga. Sistem saraf pada 

vertebrata: system saraf tepi, 
sistem saraf otonom, sistem 

Kegiatan praktikum 

:system saraf pusat 
sebagai pengendali 

gerak refleks, 

iritabilitas otot dan 
saraf). 

Kuliah & diskusi 

 [TM: 1 (2x 50”)] 
Tugas 1:  
Mahasiswa membuat 
resume materi mengenai 
system saraf yang kreatif 
dan inovatif dan dapat 

[1][2][3

][4] 

• Menjelaskan mekanisme 

terjadinya potensial aksi, 

perambatan impuls jarak 
pendek dan panjang, 

mekanisme kerja sinaps 

• Menganalisis fenomena 

Kriteria: 

Ketepatan 
dan 

penguasaan 

materi 
 

10% 



 
Ming-gu 

Ke- 

 

Sub-CPMK 

(Kemampu

an akhir yg 

direncanak

an) 

Bahan kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; 

Penugasan 

[Estimasi Waktu] Pustak

a 

Penilaian 

Tatap 

muka/Luring 
Daring Indikator 

Kriteria & 

Bentuk 

Bobot 

nilai 

(%) 

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

impuls jarak 
pendek dan 

panjang, 

mekanisme kerja 
sinaps 

(C2, C4,P2, 

A2) 

saraf somatik. Fisiologi 
saraf: potensial membran, 

depolarisasi, repolarisasi, 

potensial aksi (impuls saraf), 
sinaps.  

[TM: 1 (2x 50”)] digunakan untuk menunjang 
kegiatan pembelajaran 

[BT +  BM
∶ (1 + 1) x (1x50”)] 

 
 

tentang mekanisme system 

saraf sehingga mampu 
memecahkan masalah 
sederhana terkait konsep 

Bentuk non 

test: 

• Resume  

• Laporan 
Praktiku
m 

4 Mampu 

menganalisis 

mekanisme 
terjadinya gerak 

pada invertebrata 

dan vertebrata 

(C2, C4,P2, 

A2) 

Sistem Otot dan Gerak: Gerak 

amuboid, gerak silia dan 

flagela. Kekhususan otot 
Avertebrata: otot bivalvia, otot 

terbang serangga. Fisiologi 
aktivitas otot, pola umum 

kontraksi otot rangka. Dasar 
molekuler kontraksi. Dasar 

pengendalian saraf dalam 

kontraksi. 

 Kuliah & diskusi 

 [TM: 1 (2x 50”)] 
Tugas 1:  
Mahasiswa membuat 
resume materi mengenai 
system gerak dan Otot yang 
kreatif dan inovatif dan 
dapat digunakan untuk 
menunjang kegiatan 
pembelajaran 

[BT +  BM
∶ (1 + 1) x (1x50”)] 

 

[1][2][3

][4] 

• Menjelaskan mekanisme 

terjadinya gerak pada 

invertebrata dan 
vertebrata 

• Menganalisis fenomena 
tentang mekanisme system 

gerak dan otot sehingga 

mampu 
memecahkan masalah 
sederhana terkait konsep 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 
penguasaan 

materi 

 
Bentuk non 

test: 

• Resume  

10% 

5-6 Mampu 
menganalisis 

mekanisme 

terjadinya proses 

mengindera pada 
hewan dan 

manusia 

(C2, C4,P2, 

Panca Indra: Reseptor, sensasi, 

indra umum, (indra sakit, indra 

peraba) indra khusus 

(pengecap; pembau, 

penglihatan, keseimbangan).  

 

Kegiatan praktikum  

dengan topik Uji 

Kepekaan Indera 

Manusia  

[TM: 1 (2x 50”)] 

Kuliah & diskusi 

 [TM: 1 (2x 50”)] 
Tugas 1:  
Mahasiswa membuat 
resume materi mengenai 
system gerak dan Otot yang 
kreatif dan inovatif dan 
dapat digunakan untuk 

[1][2][3

][4] 

• Menjelaskan  

mekanisme terjadinya 

proses mengindera 

pada hewan dan 

manusia 

• Menganalisis fenomena 

tentang sisten indera 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

materi 
 

Bentuk non 

test: 

10% 



 
Ming-gu 

Ke- 

 

Sub-CPMK 

(Kemampu

an akhir yg 

direncanak

an) 

Bahan kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; 

Penugasan 

[Estimasi Waktu] Pustak

a 

Penilaian 

Tatap 

muka/Luring 
Daring Indikator 

Kriteria & 

Bentuk 

Bobot 

nilai 

(%) 

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

A2) menunjang kegiatan 
pembelajaran 
Tugas 2: 
Membuat Laporan Praktikun 

[BT +  BM
∶ (1 + 1) x (1x50”)] 

 

sehingga mampu 

memecahkan masalah 

sederhana terkait konsep  

• Resume  

• Laporan 

Praktiku
m 

 

7 Mampu 

menganalisis 

fisiologi 
koordinasi terkait 

hormone 

(C2, C4,P2, 

A2) 

Hormon:  Hormon 

Avertebrata: perbedaan dan 

persamaan system hormon 

pada vertebrata dan 
avertebrata, hormone ganti 

kulit pada serangga. 

Kelenjar endokrin, 
mekanisme kerja hormon, 

hipotalamus, hipofisis, 

tiroid, paratiroid, adrenal, 

pankreas, ovarium, testes, 
pineal, timus dan jaringan 

endokrin yang lainnya. 

Hormon vertebrata: 
hubungan fungsional sistem 

saraf dan sistem hormon, 

fungsi hormon secara 
umum, klasifikasi hormon, 

pengaturan sekresi hormon, 

mekanisme sekresi hormon, 

mekanisme kerja hormon 

Kegiatan  praktikum 

dengan topik 

menghitung kadar 

hormon HCG pada 
wanita hamil  

[TM: 1 (2x 50”)] 

Kuliah & diskusi 

 [TM: 1 (2x 50”)] 
Tugas 1:  
Mahasiswa membuat 
resume materi mengenai 
system hormon yang kreatif 
dan inovatif dan dapat 
digunakan untuk menunjang 
kegiatan pembelajaran 
Tugas 2: 
Membuat Laporan Praktikun 

[BT +  BM
∶ (1 + 1) x (1x50”)] 

 

[1][2][3

][4] 

• Menjelaskan  
menganalisis fisiologi 

koordinasi terkait 
hormone 

• Menganalisis 

fenomena 
tentang sisten 

hormone sehingga 

mampu 
memecahkan masalah 
sederhana terkait 

konsep  

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 
materi 

 

Bentuk non 

test: 

• Resume  

• Laporan 

Praktiku

m 

 

10% 



 
Ming-gu 

Ke- 

 

Sub-CPMK 

(Kemampu

an akhir yg 

direncanak

an) 

Bahan kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; 

Penugasan 

[Estimasi Waktu] Pustak

a 

Penilaian 

Tatap 

muka/Luring 
Daring Indikator 

Kriteria & 

Bentuk 

Bobot 

nilai 

(%) 

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

pada sel target, regulasi 
hormon.  

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

9-10 Mampu 

menganalisis 

fisiologi 

pencernaan 

pada 

invertebratadan 

vertebrata 

(C2, C4,P2, 

A2) 

Pencernaan makanan: Fisiologi 

pencernaan pada hewan 

vertebrata dan avertebrata.  

 

Kegiatan Praktikum 
pengukuran 

keasaman saluran 

pencernaan  
[TM: 1 (2x 50”)] 

Kuliah & diskusi 

 [TM: 1 (2x 50”)] 
Tugas 1:  
Mahasiswa membuat 
resume materi mengenai 
system pencernaan yang 
kreatif dan inovatif dan 
dapat digunakan untuk 
menunjang kegiatan 
pembelajaran 
Tugas 2: 
Membuat Laporan 
Praktikum 

[BT +  BM
∶ (1 + 1) x (1x50”)] 

 

[1][2][3

][4] 

• Menjelaskan  
menganalisis fisiologi 

pencernaan pada 

invertebratadan 

vertebrata 

• Menganalisis 

fenomena 
tentang sisten 
pencernaan sehingga 

mampu 
memecahkan masalah 
sederhana terkait 

konsep  

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

materi 
 

Bentuk non 

test: 

• Resume  

• Lap 
Praktium 

 

10% 

11 Mampu 

menganalisis 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pertukarn gas 

padahewan dan 

manusia 

Sistem Pertukaran Gas: 
Pernafasan pada hewan 

sederhana, pernafasan di dalam 
air, pernafasan di darat (dan alat 
pernafasan tambahan: kantung 

udara pada burung, labirin pada 
ikan rawa). Transport oksigen 
dan karbondioksida. Afinitas 

dan kapasitas oksigen. Regulasi 
pernafasan. Ventilasi paru, 

 Kuliah & diskusi 

 [TM: 1 (2x 50”)] 
Tugas 1:  
Mahasiswa membuat 
resume materi mengenai 
system hormon yang kreatif 
dan inovatif dan dapat 
digunakan untuk menunjang 
kegiatan pembelajaran 

[1][2][3

][4] 

• Menjelaskan  
menganalisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

pertukarn gas 

padahewan dan 
manusia 

• Menganalisis 

fenomena 
tentang sisten 

Kriteria: 

Ketepatan 
dan 

penguasaan 

materi 
 

Bentuk non 

test: 

• Resume  

10% 



 
Ming-gu 

Ke- 

 

Sub-CPMK 

(Kemampu

an akhir yg 

direncanak

an) 

Bahan kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; 

Penugasan 

[Estimasi Waktu] Pustak

a 

Penilaian 

Tatap 

muka/Luring 
Daring Indikator 

Kriteria & 

Bentuk 

Bobot 

nilai 

(%) 

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

(C2, C4,P2) volume paru, pertukuran gas 
pernapasan, respirasi internal 

dan eksternal, pengendalian 
respirasi, regulasi pusat respirasi 

[BT +  BM
∶ (1 + 1) x (1x50”)] 

 

Pernapasan sehingga 

mampu 
memecahkan masalah 
sederhana terkait 
konsep 

 

12-13 Mampu 

menganalisis 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

sirkulasi pada 

invertebrata 

dan vertebrata 

(C2, C4,P2, 

A2) 

Sistem Sirkulasi: Sirkulasi 

terbuka dan tertutup, sirkulasi 

pada berbagai vertebrata,  

fisiologi kontraksi otot jantung 

vertebrata dan faktor yang 
mempengaruhi denyutannya, 
pengendalian saraf pada kerja 

jantung. Siklus jantung, suara 
jantung, cadangan jantung, 

pengendalian jantung, 

pengendalian vasomotor, 
prinsip aliran darah, 
pengendalian tekanan darah, 

pengukuran tekanan darah, 

respon kebal (antigen, antibodi, 

reaksi antibodi, system 
komplemen), autoimunitas, 

fisiologi hemostasis, gol darah, 
cairan interstial dan limfe, 
ketidakseimbangan homeostasis 

darah. 

Kegiatan Praktikum  

• Pemriksaan 

aliran darah 

ikan 

• Pengamatan 
denyut jantung, 

tekanan darah 

• Pengamatan 

komposisi 
darah, bentuk 

dan  

konsentrasi 

darah, 

• Pengamatan 
frekuensi 

denyut jantung 

• [TM: 1 (2x 50”)]  

Kuliah & diskusi 

 [TM: 1 (2x 50”)] 
Tugas 1:  
Mahasiswa membuat 
resume materi mengenai 
system sirkulasi yang kreatif 
dan inovatif dan dapat 
digunakan untuk menunjang 
kegiatan pembelajaran 
Tugas 2: 
Membuat Laporan 
Praktikum 

[BT +  BM
∶ (1 + 1) x (1x50”)] 

 

[1][2][3

][4] 

• Menjelaskan  
menganalisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

sirkulasi padahewan 

dan manusia 

• Menganalisis 

fenomena 
tentang sisten 

Sirkulasi sehingga 

mampu 
memecahkan masalah 
sederhana terkait 

konsep 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 
penguasaan 

materi 

 
Bentuk non 

test: 

• Resume  

• Lap 

Praktiku

m 
 

10% 

14 Mampu 

menganalisis 

faktor-faktor 

yang 

Ekskresi dan Osmoregulasi: 
Pengertian osmokonformitas 
dan osmoregulasi. Prinsip 
prinsip dasar osmoregulasi: 
hiperosmotik, hipoosmotik, 

Kegiatan praktikum 

Pemeriksaan 

kandungan urine 
[TM: 1 (2x 50”)] 

Kuliah & diskusi 

 [TM: 1 (2x 50”)] 
Tugas 1:  
Mahasiswa membuat 

[1][2][3

][4] 

• Menjelaskan  
menganalisis faktor-
faktor yang 

mempengaruhi 

 Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 

10% 



 
Ming-gu 

Ke- 

 

Sub-CPMK 

(Kemampu

an akhir yg 

direncanak

an) 

Bahan kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; 

Penugasan 

[Estimasi Waktu] Pustak

a 

Penilaian 

Tatap 

muka/Luring 
Daring Indikator 

Kriteria & 

Bentuk 

Bobot 

nilai 

(%) 

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

mempengaruhi 

osmoregulasi 

invertebrata 

dan vertebrata 

(C2, C4,P2, 

A2) 

isoosmotik. Osmoregulasi pada 
avertebrata: air laut, air tawar, 

dan air payau. Fungsi vakuola 
kontraktil dan alat ekskresi 
avertebrata dalam 

osmoregulasi. Osmoregulasi 

pada Vertebrata air: ikan air 
laut, ikan air tawar, ikan 

berpindah medium. Vertebrata 
darat: fungsi ginjal, paru-paru 

dan kulit pada vertebata. Unit 

fungsional ginjal, fisiologi 

ginjal, filtrasi glomerulus, kerja 
tubulus, mekanisme 
pengenceran dan pemekatan 

urin. Pengasaman urin, 
mekanisme Buffer untuk 

pengendalian pH cairan tubuh, 
mekanisme pemertahankan 
volume cairan ekstra sel, 

diuresis, susunan  urin, 

berkemih 

resume materi mengenai 
system eksresiyang kreatif 
dan inovatif dan dapat 
digunakan untuk menunjang 
kegiatan pembelajaran 
Tugas 2: 
Membuat Laporan 
Praktikum 

[BT +  BM
∶ (1 + 1) x (1x50”)] 

 

mempengaruhi 

osmoregulasi 
invertebrata dan 

vertebrata 

• Menganalisis 

fenomena 
tentang sisten eskresi 

dan osmoregulasi 

sehingga mampu 
memecahkan masalah 
sederhana terkait 

konsep 

materi 
 

Bentuk non 

test: 

• Resume  

• Lap 
Praktiku

m 

 

15 Mampu 

menganalisis 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

termoregulasi 

pada hewan 

Termoregulasi: Pengertian 
termoregulasi, 
termokonformitas. 
Termoregulasi pada hewan 

poikilotermik, homoiotermik 

dan heterotermik. Respon 
terhadap dingin dan panas: 

termoregulasi fisik, 

Kegiatan Praktikum 
Termoregulasi 

Hewan homoioterm 

dan poikiloterm 
[TM: 1 (2x 50”)] 

Kuliah & diskusi 

 [TM: 1 (2x 50”)] 
Tugas 1:  
Mahasiswa membuat 
resume materi mengenai 
Termoregulasi yang kreatif 
dan inovatif dan dapat 
digunakan untuk menunjang 

[1][2][3

][4] 

• Menjelaskan  
menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 
mempengaruhi 

termoregulasi pada hewan 

• Menganalisis fenomena 
tentang termoregulasi 

sehingga mampu 

Kriteria: 

Ketepatan 

dan 

penguasaan 
materi 

 

Bentuk non 

test: 

10% 



 
Ming-gu 

Ke- 

 

Sub-CPMK 

(Kemampu

an akhir yg 

direncanak

an) 

Bahan kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; 

Penugasan 

[Estimasi Waktu] Pustak

a 

Penilaian 

Tatap 

muka/Luring 
Daring Indikator 

Kriteria & 

Bentuk 

Bobot 

nilai 

(%) 

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

(C2, C4,P2, 

A2) 

termoregulasi kimia dan 
termogenesis fisik, 
termogenesis kimia. 
Pekembangan hewan 
homoiterm 

kegiatan pembelajaran 
Tugas 2: 
Membuat Laporan Praktikun 

[BT +  BM
∶ (1 + 1) x (1x50”)] 

 

memecahkan masalah 
sederhana terkait konsep 

• Resume  

• Lap. 

praktiku
m 

 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RANCANGAN PENILAIAN 
 

Format Penilaian MK Fisiologi Hewan 

Bobot Penilaian: 

Kriteria Penilaian Kisaran Nilai Bobot Nilai (%) Keterangan 

Penilaian Praktikum: 

▪ Kehadiran 

▪ Tugas Kelompok 

▪ Tugas Individu 

▪ Keaktifan individu 

▪ Tugas Akhir 

 

0 – 100 

0 – 100 

0 – 100 

0 – 100  

0 – 100 

 

10 

30 

10 

30 

20 

 

Nilai individu 

Nilai kelompok 

Nilai individu 

Nilai individu 

Nilai individu 

Bobot Penilaian 

▪ Praktikum 

▪ UTS 

▪ UAS 

▪ Kuis 

 

0 – 100 

0 – 100 

0 – 100 

0 – 100 

 

30 

30 

30 

10 

 

Nilai individu 

Nilai individu 

Nilai individu 

Nilai individu 

Nilai Total  100  

 

 



 

 

 

Penetapan angka akhir menjadi huruf mutu berdasarkan Standar ITSNU Pasuruan 

RANGE PENILAIAN 

NILAI KATAGORI NILAI KATAGORI 

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 (%) 

Pelaksanaan Presentasi Memulai presentasi dengan menyapa menggunakan Bahasa 

yang benar dan jelas 

Memulai presentasi  langsung pada topik 

yang akan disampaikan  

10% 

Penyajian materi/jawaban Menyajikan materi/jawaban dengan jelas, lengkap, 

terstruktur dan menggunakan Bahasa yang benar 

Menyajikan materi/jawaban dengan 

kurang jelas, kurang lengkap, tidak 

terstruktur dan menggunakan Bahasa yang 

kurang baik 

10% 

Kerjasama Bekerjasama dalam menjawab pertanyaan audiens, 

merespon pertanyaan audiens dengan baik, benar dan jelas 

Bekerjasama dalam menjawab pertanyaan 

audiens, merespon pertanyaan audiens 

dengan baik, benar dan tapi kurang jelas 

10% 

Organisasi  Terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh 

contoh yang telah dianalisis sesuai konsep 

 

Terorganisasi dengan baik 
dan menyajikan fakta yang 
meyakinkan untuk mendukung 

kesimpulan kesimpulan saja 

 

20% 

Isi Isi mampu menggugah pendengar 
untuk mengambangka 
n pikiran 

 

Isi akurat dan lengkap. Para 
pendengar menambah 
wawasan baru tentang topik 
tersebut 

20% 

Kesimpulam materi Menyimpulkan materi presentasi dengan jelas 

dan mencakup semua pertanyaan yang telah di 

diskusikan 

Menyimpulkan materi secara 

umum tanpa mempertimbagkan 

hasil diskusi bersama 

20% 

RUBRIK PENILAIAN 



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

Menutup Presentasi Menutup presentasi dengan Bahasa yang baik 

benar dan jelas 

Menutup presentasi dengan 

tergesa-gesa  

10% 

 

Rubrik penilaian penulisan makalah 

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

Pendahuluan • Latar belakang memuat pengantar 

ke pokok permasalahan dan 

penulisan makalah 

• Tujuandan rumusan masalah  jelas, 

benar dan sistematis 

  

• Latar belakang memuat 

pernyataan yang tidak relevan 

dengan pokok bahasan 

• Tujuan dan rumusan masalah tidak 

jelas dan tidak sesuai pokok 

bahasan 

20% 

Pembahasan • Penjelasam akar teoritis dari materi 

disajikan secara sistematis lengkap 

dan komprehensif 

• Memuat minimal 10 hasil penelitian 

yang relevan 

• Penjelasan materi disajikan kurang 

lengkap dan tidak komprehensif 

• Memuat kurang dari 5 hasil 

penelitian yang relevan 

60% 

Penutup Kesimpulan ditarik berdasarkan 

pembahasan dan dinyatakan secara jelas 

dan sistematis 

Kesimpulan tidak relevan dan bersifat 

umum 

20% 

    

 

Rubrik Keaktifan di kelas (Sikap) 

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

Membangun hubungan 

kerja sama (social) 

dapat membangun kerja 

sama dengan semua 

anggota dalam kelompok 

dapat membangun 

kerja sama dengan 

sebagian besar anggota 

dapat membangun kerja 

sama dengan sebagian 

kecil anggota dalam 

25% 



dalam kelompok kelompok 

Efektivitas dalam diskusi memberikan pendapat, 

terbuka menerima pendapat 

anggota lain, dan 

mendukung hasil keputusan 

Bersama 

memberikan pendapat, 

terbuka menerima 

pendapat sebagian 

kecil anggota lain, dan 

mendukung hasil 

keputusan bersama 

memberikan pendapat, 

tidak menerima 

pendapat anggota lain, 

dan tidak mendukung 

hasil keputusan bersama 

25% 

Terpadu menuju tujuan 

(bertanggung jawab) 

mengerjakan semua tugas 

yang diberikan sesuai 

dengan bagiannya dan 

menjaga kekompakan 

kelompok 

mengerjakan sebagian 

kecil tugas yang 

diberikan sesuai 

dengan bagiannya dan 

menjaga kekompakan 

kelompok. 

mengerjakan sebagian 

kecil tugas yang 

diberikan sesuai dengan 

bagiannya tetapi tidak 

menjaga kekompakan 

kelompok. 

25% 

Sopan dan Santun Baik budi bahasanya, 

menggunakan ungkapan 

yang tepat, 

mengekspresikan wajah 

yang cerah dan berperilaku 

sopan pada seluruh 

mahasiswa 

Baik budi bahasanya, 

menggunakan 

ungkapan yang tepat, 

mengekspresikan 

wajah yang cerah dan 

berperilaku sopan pada 

Sebagian mahasiswa 

saja 

Baik budi bahasanya, 

menggunakan ungkapan 

yang tepat, 

mengekspresikan wajah 

yang cerah dan 

berperilaku sopan pada 

sekelompok/se-gank-nya 

saja 

25% 

 

 

 

 

 

 



Rubrik Penilaian Proyek 

No Aspek yang dinilai Skor 

1 Persiapan Studi literatur 0-4 

• Literatur sesuai tujuan proyek dan bersumber dari hasil penelitian/ jurnal terakreditasi 

internasional 

4 

• Literatur sesuai tujuan proyek dan bersumber dari hasil penelitian/ jurnal terakreditasi 3 

• Literatur Literatur sesuai tujuan proyek dan bersumber dari hasil penelitian/ jurnal 2 

• Literatur tujuan percobaan tetapi bukan berasal dari hasil penelitian/ jurnal 1 

• Tidak memberikan literatur/ literatur tidak berhubungan dengan tujuan percobaan 0 

Sampel 0-2 

• Membawa sampel yang sesuai 2 

• Membawa sampel yang tidak sesuai 1 

• Tidak membawa sampel 0 

2 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 

• 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 

3 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 

 

 

LEMBAR PENILAIAN LAPORAN 

 

Hari/ tanggal : 

Mata pelajaran : 

Kelas/semester : 

Materi : 

 

No Elemen Indikator penilaian Skor Bobot 

1 Tujuan 

proyek 

Tujuan 0-2  

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

• Terdapat tujuan proyek tetapi belum sesuai dengan tugas proyek 1 

• Tidak terdapat tujuan proyek 0 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Dasar teori yang digunakan belum sesuai dengan judul dan tujuan percobaan 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  

 

 

25% 
• Tidak terdapat referensi 0 

Persamaan reaksi 0-2 

• Terdapat persamaan reaksi yang relevan 2 

• Terdapat persamaan reaksi tetapi tidak relevan 1 

• Tidak terdapat persamaan reaksi 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 

percobaan 

Prosedur/ langkah percobaan 0-2 

• 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  

 

 

 

• Perhitungan tepat (terdapat satuan) 2 

• Perhitungan/ pengolahan data kurang tepat 1 

• Tidak terdapat pengolahan data 0 



8 Pembahasan Analisis data hasil percobaan 1 0-2  

 

75% 

• 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 percobaan 1 0 

Analisis data hasil percobaan 2 0-4 

Menganalisis data percobaan dilihat dari misalnya : perubahan warna dari awal titrasi 

hingga titik akhir tercapai, pergeseran kesetimbangan yang terjadi ketika tercapai titik 

ekivalen, pH ketika terjadi titik ekivalen, kesetimbangan pengionan ketika titik akhir 

titrasi tercapai, apakah bahan makanan tersebut aman dikonsumsi atau tidak. 

• Menganalisis 4 kriteria atau lebih Menganalisis 3 kriteria 

• Menganalisis 2 kriteria 

• Menganalisis 1 kriteria 

• Tidak melakukan analisis 

 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

0 

9 Kesimpulan Kesimpulan 0-2 

• Terdapat kesimpulan percobaan 1 dan 2 yang logis berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan menggunakan ejaan yang 
baku dan mudah dipahami 

2 

• Terdapat kesimpulan percobaan 1 saja atau percobaan 2 saja 1 

• Tidak terdapat kesimpulan percobaan 1 dan 2 0 

10 Daftar Daftar pustaka 0-2 



pustaka • Mencantumkan daftar pustaka 1 

• Tidak mencantumkan daftar pustaka 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONTRAK PERKULIAHAN 

 

Nama Mata Kuliah   : Fisiologi Hewan 

Kode Mata Kuliah  : 043P0603 

Bobot sks   : 3 Sks 

Semester    : 5 

Tempat Pertemuan/kuliah  : Gedung A.2.1 

Koordinator MK   : Agung Wibowo, M.Pd.  

 

Manfaat Mata Kuliah 

Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, mahasiswa diharapkan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai fungsi, mekanisme, dan cara kerja dari 

organ, jaringan, dan sistem-sistem fisiologis kehidupan serta menerangkan faktor-

faktor fisika dan kimia yang mempengaruhi seluruh proses kehidupan mulai dari 

makhluk hidup sederhana sampai individu utuh dengan bertanggung jawab sehingga 

dapat mengagumi ciptaan-Nya 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan konsep fisiologi hewan yang 

inovatif dalam bentuk presentasi dengan menggunakan media, sumber belajar 

berbasis IPTEK serta dikaitkan dalam konteks situasi di lapangan 

3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep sistem-sistem fisiologis kehidupan  

untuk memecahkan dan memberi solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan  

lingkungan hidup di sekitarnya. 

 

Deskripsi Mata Kuliah 

Hal yang menjadi pokok permbahasan dalam mata kuliah ini memuat secara komprehensif 

mengenai konsep dasar fungsi, mekanisme, dan cara kerja dari organ, jaringan, dan sistem-

sistem fisiologis kehidupan serta menerangkan faktor-faktor fisika dan kimia yang 

mempengaruhi seluruh proses kehidupan mulai dari makhluk hidup sederhana sampai 

individu utuh serta penyakit-penyakit atau fenomena gangguan fisiologis hewan yang 

berkembang ditengah masyarakat 

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: 

1. Mampu menjelaskan mengenai fungsi, mekanisme, dan cara kerja dari organ, 

jaringan, dan sistem-sistem fisiologis kehidupan serta menerangkan faktor-faktor 

fisika dan kimia yang mempengaruhi seluruh proses kehidupan mulai dari makhluk 

hidup sederhana sampai individu utuh dengan bertanggung jawab sehingga dapat 

mengagumi ciptaan-Nya 

2. Mampu menjelaskan dan mendiskusikan konsep fisiologi hewan yang inovatif dalam 

bentuk presentasi dengan menggunakan media, sumber belajar berbasis IPTEK serta 

dikaitkan dalam konteks situasi di lapangan 

3. Mampu mengaplikasikan konsep sistem-sistem fisiologis kehidupan  untuk 

memecahkan dan memberi solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan  

lingkungan hidup di sekitarnya. 

 

Strategi & Model Perkuliahan 



Perkuliahan dalam  mata kuliah ini dilakukan melalui 2(dua) strategi yaitu ekspository dan 

Cooperative learning serta di ikuti dengan kegiatan  praktikum proyek.  

• Ekspository dilakukan dalam membahas topik-topik inti yang lebih bersifat 

teoritis, sedangkan Cooperative learning dilakukan untuk mendiskusikan topik-topik 

dan permasalahan yang lebih bersifat aplikatif.  

• Praktikum proyek dilakukan untuk memperkuat teori yang telah dipelajari. 

• Metode yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri atas berbagai metode, 

diantaranya: ceramah, small discussion (Cooperative learning), dan tanya jawab. 
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Tugas 

• Tugas Terstruktur 

Tugas terstruktur berupa mengkaji permasalahan secara empirik berkaitan 

permasalahan untuk didiskusikan secara berkelompok (small group discussion) yang 

kemudian dipresentasikan pada sesi perkuliahan. 

• Tugas mandiri (Review) 

Review diberikan setiap akhir perkuliahan, hal yang ditanyakan berkaitan dengan 

materi perkuliahan pada saat itu. Review ditulis pads selembar kertas tidak lebih dari 

satu lembar halaman dan  dikumpulkan pada saat itu juga. 

 

Kriteria dan Standar Penilaian 

Penilaian dilakukan berdasarkan Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap 

proses pembelajaran, dan unjuk sikap dengan komponen sebagai berikut: 

• Kehadiran    : 10 % 

• Keaktifan (Partispasi)  : 10 % 

• Tugas (Paper & Review) : 20 % 

• Presentasi Kelompok   : 15 % 

• Ujian Tengah Semester  : 20 % 

• Ujian Akhir Semester   : 25 % 

Terkait dengan Standar Penilaian digunakan sistem Penilaian Acuan Patokan 

(PAP). Hasil evaluasi dikategorikan sebagai berikut : 

RANGE PENILAIAN 

NILAI 
KATAGORI 

NILAI KATAGORI 

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         

 

Tata Tertib Mahasiswa dan Dosen 

1. Mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian (tidak oblong) dan pantas pada waktu 

mengikuti perkuliahan di kelas. 

2. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal baik waktu mengikuti perkuliahan dan 

menghadap dosen untuk bimbingan maupun konsultasi akademik. 

3.  Pada waktu perkuliahan semua handphone harus dalam keadaan mati/silent. 

4. Keterlambatan masuk di kelas hanya diijinkan maksimal 15 menit dari jadwal. Lewat 

dari batas tersebut mahasiswa boleh masuk tapi tidak mendapat presensi. 

5. Tidak diperkenakan melakukan keributan di kelas dalam bentuk apapun selama 

perkuliahan berlangsung, kecuali pada saat diskusi. 

6. Mahasiswa wajib hadir minimal 75 % dari tatap muka (minimal 13 kali) 

7. Tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS, kecuali dengan alasan jelas. 

8. Hasil evaluasi mahasiswa wajib dikembalikan pada mahasiswa 2 minggu setelah ujian 

berakhir. 

9. Protes nilai dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar 

 

Materi Pokok 

No. Pokok Bahasan Pertemuan Dosen pengajar 

1 Pendahuluan + kontrak  I Agung Wibowo, M.Pd. 

2 
Fisiologis Sistem-1 Saraf + Praktik gerak 

refleks 
II Agung Wibowo, M.Pd. 

3 
Fisiologis Sistem Saraf-2 + pembahasan 

praktik gerak reflek 
III Agung Wibowo, M.Pd. 

4 
Sistem Otot dan Gerak + praktik  iritabilitas 

otot dan saraf. 
IV Agung Wibowo, M.Pd. 

5 Panca Indra + Praktik kepekaan system indra V Agung Wibowo, M.Pd. 

6 Panca Indra + Praktik kepekaan system indra VI Agung Wibowo, M.Pd. 

7 Hormon + Praktik hormone HcG VII Agung Wibowo, M.Pd. 

8 Ujian Tengah Semester VIII  

9 
Pencernaan makanan+ Praktik pengukuran 

keasaman saluran pencernaan 
IX Agung Wibowo, M.Pd. 

10 
Pencernaan makanan + Pembahasan 

pengukuran keasaman saluran pencernaan  
X Agung Wibowo, M.Pd. 

11 
Sistem Pertukaran Gas + Praktik pengaruh 

aktivitas terhadap pernapasan 
XI Agung Wibowo, M.Pd. 

12 

Sistem Sirkulasi-1 + Praktik pemeriksaan 

aliran darah ikan dan Pengamatan denyut 

jantung, tekanan darah 

XII Agung Wibowo, M.Pd. 

13 

Sistem Sirkulasi-2 + Praktik pengamatan 

komposisi darah, bentuk dan  konsentrasi 

darah, 

XIII Agung Wibowo, M.Pd. 

14 
Ekskresi dan Osmoregulasi + Pemeriksaan 

kandungan urine 
XIV Agung Wibowo, M.Pd. 

15 
Termoregulasi + Termoregulasi Hewan 

homoioterm dan poikiloterm 
XV Agung Wibowo, M.Pd. 



16 Ujian Akhir Semester XVI Agung Wibowo, M.Pd. 

 

Lain-lain 

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan 

secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak 

perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kontrak perkuliahan ini dapat 

dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini. 

Pihak I          Pihak II 

 

 

 

Dosen Pengampu,        a.n. Mahasiswa 

(Agung Wibowo, M.Pd.) 

  

Mengetahui 

 

 

 

 

Ketua Prodi Pendidikan Biologi 

(Rizka Elan F., M.Pd.) 
 

 

 

 

 

 


