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Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

ELO-1  Have a professional attitude, morality, honest, ethical, proactive, tenacious, 

confident, communicative, and appreciative.  

ELO-2 
Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai 

kemanusiaan sesuai dengan bidang keahliannya. 

ELO-3 
Able to develop capability to solve problem and to take responsibility for the 

achievement of group work; further as well to implement information, 

communication technology (ICT) and technology-based entrepreneurship. 

ELO-4 Mampu menginterpretasikan konsep teori biologi secara molekuler, seluler, 

organisme dan ekosistem 

ELO-5 Able to interpret principles of statistics, biophysics, organic chemistry and 

biochemistry  

ELO-6 Able to develop the principles and applications of marine biology, environmental, 

food and health science 

ELO-7 Able to relate the biotechnological concepts, principles and applications 

ELO-8 Able to apply the particular software for analysis of biological data  

ELO-9 Mampu menginterpretasikan prinsip-prinsip instrumen analisis biologi sesuai 

prosedur standar 

ELO-10 Able to design management and alternative solution to solve problems in natural 

resources  
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Capaian Pembelajaran 
Lulusan (CPL) 

Program Studi         

ELO-2 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengimplementasikan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai kemanusiaan sesuai dengan bidang keahliannya. 

ELO-4 Mampu menginterpretasikan konsep teoriti biologi molekuler, seluler, molekuler, organisme, ekologi dan evolusi 

CP MK 

1. Berperilaku baik, berakhlak mulia, jujur, beretika, dan menghargai ilmuwan/profesional lainnya  
2. Mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif sesuai dengan bidang keahliannya  
3. Mampu menginterpretasikan konsep teori kehidupan pada tingkat molekuler dan mengimplementasikan ke 

lingkungan 
4. Mampu menerapkan substansi ilmu biologi dalam kehidupan bermasyarakat 

Deskripsi dan topik 
materi dari MK   

Deskripsi materi             

Biologi Umum adalah mata kuliah yang melibatkan etika seorang ilmuwan dalam mempelajari konsep dasar kehidupan 
dari molekul sampai individu, termasuk keanekaragamannya dan implementasinya terhadap lingkungan. 
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Topik MK        

1. Sain dan etika ilmuwan  
2. Konsep hidup 
3. Struktur dan dinamika sel 
4. Sintesis dan energi 
5. Reproduksi 
6. Evolusi 
7. Sistematika dan keanekaragaman 
8. Struktur dan perkembangan tumbuhan-hewan 
9. Pengantar Bioteknologi 
10. Pengelolaan lingkungan  

Pustaka Main 

Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Lisa A. Urry, and Jane B. Reece,  2017, Campbell Biology,  11th 
Edition. Published by Pearson. 

Supporting 

Jurnal yang mendukung  

Media Pembelajaran   
LCD, Papan tulis, Video 

Pengajar team Dosen Departemen Biologi 

Assessmen Tes tulis (ETS dan EAS), Studi kasus dengan presentasi, dan Tugas mandiri  

Prasyarat MK - 

 

Tatap 
muka 

ke- 

Kemampuan akhir 
Sub CP-MK 

Keluasan (materi pembelajaran) Metode pembelajaran Estimasi 
waktu 

(menit) 

Bobot 
penilaian (%) 

1 • Pendahuluan  

• Mahasiswa memahami bagaimana 
sikap seorang ilmuwan 

- Kontrak perkuliahan 
- Sain dan etika ilmuwan  

 

Tatap muka dan diskusi 
kelompok 

100  
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2 Mahasiswa memahami dan dapat 
menjelaskan kembali tentang konsep hidup 
ditinjau dari keilmuan biologi 

Konsep Hidup: 
- Asal usul kehidupan 
- Air dan senyawa kimia untuk 

kehidupan  

Tatap muka dan diskusi 
kelompok 

100  

3  Mahasiswa memahami dan dapat 
membedakan struktur sel dan dinamikanya 
pada sel mikroorganisme, tumbuhan dan 
hewan 

Struktur dan dinamika sel  
- Struktur Sel 
- Dinamika Sel 
 

Tatap muka dan diskusi 
kelompok 

100  

4 Mahasiswa memahami dan dapat 
menjelaskan kembali metabolisme sel  

Sintesis dan energi 
- Autotrof 
- Heterotrof 

Tatap muka dan diskusi 
kelompok 

100  

5 Mahasiswa memahami dan dapat 
menjelaskan fungsi reproduksi serta 
menghitung kemungkinan sifat diturunkan 
dari induk ke anak 

Reproduksi dan Genetika Tatap muka dan diskusi 
kelompok 

100  

6 Mahasiswa memahami dan dapat 
menelusuri proses evolusi ditinjau dari 
keilmuan biologi 

Evolusi Tatap muka dan diskusi 
kelompok 

100  

7 Mahasiswa dapat melewati separoh CPMK 
yang telah didapatkan  

Evaluasi Tengah Semester Test tulis (Materi 1 – 6) 100 35 

8 Mahasiswa dapat membedakan dan 
menggolongkan makhluk hidup berdasarkan 
strata  evolusi dan keanekaragaman 

Sistematika dan Keanekaragaman Tatap muka dan diskusi 
kelompok 

100  

9 Mahasiswa dapat membedakan struktur dan 
fungsi organ pada tumbuhan maupun 
hewan 

Struktur dan perkembangan 
tumbuhan-hewan 
 

Tatap muka dan diskusi 
kelompok 

100  

10 Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan kembali konsep bioteknologi 
sebagai dasar pemahaman bioteknologi 
lanjut. 

Pengantar bioteknologi Tatap muka dan diskusi 
kelompok 

100  
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11 - 12 Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan kembali konsep ekologi dan 
pengelolaannya untuk konservasi dan 
keberlanjutan lingkungan. 

Pengelolaan lingkungan Tatap muka dan diskusi 
kelompok 

200  

13 Mahasiswa mampu bekerja kelompok untuk 
mendapatkan solusi permasalahan: Peran 
Biologi untuk mengatasi permaslahan 
lingkungan 

Studi kasus 1 Presentasi kelompok 100 25 

14 Mahasiswa mampu bekerja kelompok untuk 
mendapatkan solusi permasalahan: Pearn 
Biologi di dunia medis 

Studi kasus 2 Presentasi kelompok 100 

15 Mahasiswa mampu bekerja kelompok untuk 
mendapatkan solusi permasalahan: Peran 
Biologi di bidang teknik dan ilmu lainnya 

Studi kasus 3 Presentasi kelompok 100 

 Aktivitas kelas dalam studi kasus    5 
16 Mahasiswa dapat melewati seluruh CPMK 

yang telah didapatkan  
Evaluasi Akhir Semester Test tulis (Materi 7 – 10) 100 35 

   JUMLAH 1600 100 
 

 

 

 

 


