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DESKRIPSI MATA KULIAH STANDAR KOMPETENSI 

Mata Kuliah ini merupakan salah satu Mata Kuliah Keahlian 

(MKK), bagi mahasiswa program Pendidikan Biologi. 

Perkuliahan ini bersifat integrasi antara pengetahuan 

konten/materi Biologi khususnya materi Biologi SMA, dengan 

pengetahuan tentang pendekatan dan metode 

pembelajarannya yang dikaitkan dengan Kurikulum yang 

berlaku. Perkuliahan bertujuan untuk melakukan pengkajian 

kembali mengenai konsep-konsep dalam suatu Pokok 

Bahasan Biologi di SMA, berdasarkan buku Biologi SMA kelas 

1 dan kelas 2. Selain itu dalam perkuliahan ini diharapkan 

mahasiswa mampu mengkaji hubungan antara 

materi/konsep dalam suatu Pokok Bahasan Biologi, sehingga 

dapat memberikan  pemahaman yang lebih komprehensif 

mengenai suatu pokok bahasan tersebut. Pokok bahasan 

yang dikaji dipilih berdasarkan kesepakatan dengan 

mahasiswa , terutama dipilih pokok bahasan yang dianggap 

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hubungan 

antara materi/konsep dalam Pokok Bahasan Virus & Monera, 

Fungi,  Ekosistem, system transpotrasi pada tumbuhan, struktur 

dan fungsi tumbuhan, system gerak , system peredaran darah, 

alat indera dan system reproduksi di SMA, sehingga dapat 

membangun penguasaan yang lebih menyeluruh tentang 

materi-materi tersebut, sekaligus dapat merencanakan dan 

membuat cara-cara pembelajarannya. 

 



lebih sulit dipahami. Perkuliahan ini juga diharapkan dapat 

memberi bekal pada mahasiswa untuk lebih percaya diri 

dalam mengajarkan materi-materi dalam Biologi, dengan 

pembahasan yang lebih mendalam tentang materi Biologi di 

SMA, yang dikaitkan dengan strategi pembelajarannya. 

Dengan pengkajian lebih mendalam mengenai konsep-

konsep sulit  dan saling hubungannya yang ada pada setiap 

materi yang dipilih diharapkan mahasiswa dapat menguasai 

materi-materi tersebut secara lebih komprehensif, sehingga 

pada akhirnya mahasiswa akan mampu  membuat 

perencanaan pembelajarannya secara lebih tepat 

berdasarkan penguasaan pedagogi mengajar yang telah 

mereka kuasai sebelumnya . Sebagian besar pendekatan 

yang digunakan dalam pembelajaran adalah pendekatan 

konsep, sedangkan metode yang digunakan adalah metode 

ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan. Penugasan 

meliputi pembuatan Peta Konsep (PK) dari topik yang dipilih, 

membuat pertanyaan tertulis, pembuatan Pra RPP, dan 

presesntasi  PK dan Pra RPP yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 



PENJABARAN DALAM TIAP PERTEMUAN 

 

Pert. ke Pokok Bahasan/Sub Pokok 

Bahasan 

Kompetensi Dasar Metode & Proses 

Pembelajaran 

Teknik Evaluasi Sumber 

Kepustakaan 
I. Pendahuluan: 

• Penjelasan umum mata 

kuliah (Silabus & SAP). 

• Penjelasan pembuatan 

peta konsep & pra RPP 

serta latihannya. 

• Pembagian kelompok 

tugas. 

• Menentukan dan 

mengisi konsep-

konsep yang tepat 

pada suatu peta 

konsep contoh yang 

diberikan. 

• Menentukan dan 

mengisi kolom-

kolom yang tepat 

pada suatu tabel pra 

RPP contoh yang 

diberikan. 

• Menyusun suatu Pra 

RPP sederhana 

berdasarkan peta 

konsep sederhana 

yang telah mereka 

susun. 

Metode : Ceramah, 

Tanya jawab & diskusi. 

Proses pembelajaran : 

dosen menjelaskan 

tentang pokok bahasan 

pendahuluan sekaligus 

melakukan tanya jawab, 

beberapa mahasiswa 

diminta melakukan 

latihan pembuatan peta 

konsep dan pra RPP 

berdasarkan sumber 

yang diberikan oleh 

dosen. 

Penilaian Peta konsep 

& pra RPP hasil latihan 

6 &8 

II. Virus & Monera 

(Perkuliahan oleh dosen) : 

• Karakteristik Virus & 

Monera 

• Reproduksi Virus & 

Monera 

• Klasifikasi Virus & Monera 

• Virus, Monera & penyakit. 

• Pemanfaatan Virus & 

Monera dalam kehidupan 

dikaitkan dengan 

bioteknologi 

• Menjelaskan  

karakteristik virus & 

monera 

• Menunjukan 

persamaan dan 

perbedaan virus dan 

monera. 

• Mengurutkan 

tahapan-tahapan 

replikasi virus dan 

monera. 

• Menjelaskan 

klasifikasi virus & 

Metode : Ceramah, 

Tanya jawab & diskusi. 

Proses pembelajaran : 

pre tes, dosen 

menjelaskan tentang 

pokok bahasan Virus & 

Monera  berdasarkan 

pertanyaan yang masuk 

sekaligus melakukan 

tanya jawab, dan diskusi 

pada mahasiswa 

Tes tertulis bentuk 

pilihan ganda dan atau 

uraian. 

2,3 

4,6, 

7 & 9 



monera. 

• Menghubungkan 

virus, monera & 

penyakit 

• Menjelaskan 

pemanfaatan virus & 

monera bagi 

kehidupan, terutama 

dalam bidang 

bioteknologi. 

III. Virus & Monera 

(Presentasi kelompok tugas dan 

diskusi): 

• Karakteristik Virus & 

Monera 

• Reproduksi Virus & 

Monera 

• Klasifikasi Virus & 

Monera 

• Virus, Monera & 

penyakit. 

• Pemanfaatan Virus & 

Monera dalam 

kehidupan dikaitkan 

dengan bioteknologi 

Setelah menguasai SK pada 

minggu ke 2, mahasiswa 

diharapkan dapat: 

• Menyusun suatu 

peta konsep yang 

lebih baik tentang 

virus dan monera, 

dari suatu sumber 

bahan bacaan yang 

telah ditentukan, 

sesuai aturan-aturan 

yang dijelaskan pada 

minggu 1 & hasil 

diskusi. 

• Merancang strategi 

pembelajaran 

tentang virus dan 

monera dengan cara 

menyusun Pra 

RPPyang lebih baik  

berdasarkan peta 

konsep yang telah 

diperbaiki & dari 

hasil diskusi kelas. 

Metode : penugasan 

pembuatan peta konsep 

dan pra RPP & presentasi 

oleh kelompok 

mahasiswa, Tanya jawab 

& diskusi. 

Proses pembelajaran : 

kelompok Mahasiswa 

mempresentasikan hasil 

peta konsep dan pra RPP 

yang dibuat untuk topic 

Virus & Monera, 

mendapat tanggapan dan 

masukan dari dosen dan 

mahasiswa lain, hasilnya 

dijadikan bahan 

perbaikan PK & pra RPP 

yang akan dikumpulkan 

kembali.  

Hasil peta konsep dan 

pra RPP yang telah 

mendapat masukan 

dari diskusi kelas. 

2,3 

4,6, 

7 & 9 

IV. Fungi (PErkuliahan oleh dosen) : 

• Karakteristik umum fungi 

• Morfologi & Fisiologi 

• Menjelaskan  

karakteristik umum 

Fungi 

Metode : Ceramah, 

Tanya jawab & diskusi. 

Proses pembelajaran : 

pre tes, dosen 

Tes tertulis bentuk 

pilihan ganda dan atau 

uraian. 

1,2,3,7 & 9 



Fungi 

• Reproduksi Fungi 

• Klasifikasi fungi 

• Peran fungi bagi 

kehidupan 

 

• Menjelaskan 

morfologi & fisiologi 

fungi 

• Mengurutkan 

tahapan-tahapan 

reproduksi beberapa 

contoh fungi 

• Menjelaskan dasar-

dasar klasifikasi fungi 

dan divisio-divisio 

fungi. 

•  Menjelaskan peran 

dan pemanfaatan 

fungi bagi 

kehidupan. 

menjelaskan tentang 

pokok bahasan fungi 

berdasarkan pertanyaan 

yang masuk sekaligus 

melakukan tanya jawab, 

dan diskusi pada 

mahasiswa 

V. Fungi (Presentasi kelompok tugas 

& diskusi) : 

• Karakteristik umum fungi 

• Morfologi & Fisiologi 

Fungi 

• Reproduksi Fungi 

• Klasifikasi fungi 

• Peran fungi bagi 

kehidupan 

 

Setelah menguasai SK pada 

minggu ke 4, mahasiswa 

diharapkan dapat: 

• Menyusun suatu 

peta konsep yang 

lebih baik tentang 

fungi dari suatu 

sumber bahan 

bacaan yang telah 

ditentukan, sesuai 

aturan-aturan yang 

dijelaskan pada 

minggu 1 & hasil 

diskusi. 

• Merancang strategi 

pembelajaran 

tentang fungi dengan 

cara menyusun Pra 

RPPyang lebih baik  

berdasarkan peta 

konsep yang telah 

diperbaiki & dari 

Metode : penugasan 

pembuatan peta konsep 

dan pra RPP & presentasi 

oleh kelompok 

mahasiswa, Tanya jawab 

& diskusi. 

Proses pembelajaran : 

kelompok Mahasiswa 

mempresentasikan hasil 

peta konsep dan pra RPP 

yang dibuat untuk topic 

fungi , mendapat 

tanggapan dan masukan 

dari dosen dan 

mahasiswa lain, hasilnya 

dijadikan bahan 

perbaikan PK & pra RPP 

yang akan dikumpulkan 

kembali. 

Hasil peta konsep dan 

pra RPP yang telah 

mendapat masukan 

dari diskusi kelas. 

1,2,3,7 & 9 



hasil diskusi kelas. 

VI   TEST UNIT I   

VII. Ekosistem 

(Perkuliahan oleh dosen): 

• Peran komponen 

ekosistem dalam aliran 

energy 

• Peran ekosistem dalam 

daur biogeokimia 

• Pemanfaatan komponen 

ekosistem dalam 

kehidupan 

• Keterkaitan antara 

kegiatan manusia dengan 

masalah lingkungan & 

pelestarian lingkungan. 

• Menjelaskan  peran 

komponen 

ekosistem dalam 

aliran energy dan 

dalam daur 

biogeokimia. 

• Menunjukan  

beberapa 

pemanfaatan 

komponen 

ekosistem dalam 

kehidupan. 

• Menunjukan 

keterkaitan antara 

kegiatan manusia 

dengan masalah 

lingkungan & 

pelestarian 

lingkungan. 

 

Metode : Ceramah, 

Tanya jawab & diskusi. 

Proses pembelajaran : 

pre tes, dosen 

menjelaskan tentang 

pokok bahasan ekosistem 

berdasarkan pertanyaan 

yang masuk sekaligus 

melakukan tanya jawab, 

dan diskusi pada 

mahasiswa 

Tes tertulis bentuk 

pilihan ganda dan atau 

uraian. 

2,4 & 9 

VIII. Ekosistem 

(Presentasi kelompok tugas & 

diskusi): 

• Peran komponen 

ekosistem dalam aliran 

energy 

• Peran ekosistem dalam 

daur biogeokimia 

• Pemanfaatan komponen 

ekosistem dalam 

kehidupan 

• Keterkaitan antara 

kegiatan manusia dengan 

masalah lingkungan & 

pelestarian lingkungan. 

Setelah menguasai SK pada 

minggu ke 7, mahasiswa 

diharapkan dapat: 

• Menyusun suatu 

peta konsep yang 

lebih baik tentang 

ekosistem, dari suatu 

sumber bahan 

bacaan yang telah 

ditentukan, sesuai 

aturan-aturan yang 

dijelaskan pada 

minggu 1 & hasil 

diskusi. 

• Merancang strategi 

Metode : penugasan 

pembuatan peta konsep 

dan pra RPP & presentasi 

oleh kelompok 

mahasiswa, Tanya jawab 

& diskusi. 

Proses pembelajaran : 

kelompok Mahasiswa 

mempresentasikan hasil 

peta konsep dan pra RPP 

yang dibuat untuk topic 

ekosistem, mendapat 

tanggapan dan masukan 

dari dosen dan 

mahasiswa lain, hasilnya 

dijadikan bahan 

Hasil peta konsep dan 

pra RPP yang telah 

mendapat masukan 

dari diskusi kelas. 

2,4 & 9 



pembelajaran 

tentang ekosistem 

dengan cara 

menyusun Pra 

RPPyang lebih baik  

berdasarkan peta 

konsep yang telah 

diperbaiki & dari 

hasil diskusi kelas. 

perbaikan PK & pra RPP 

yang akan dikumpulkan 

kembali. 

IX Mekanisme transport pada hewan 

dan tumbuhan, &struktur dan 

fungsi jaringan 

(Perkuliahan oleh dosen): 

• Mekanisme transport 

pada membrane (difusi, 

osmosis, transport aktif, 

endositosis, eksositosis) 

• Struktur dan fungsi 

jaringan pada tumbuhan 

• Struktur dan fungsi 

jaringan pada hewan 

Vertebrata 

 

• Menjelaskan  

beberapa 

mekanisme 

transport pada 

membrane. 

• Menghubungkan 

antara struktur dan 

fungsi jaringan pada 

tumbuhan. 

• Menghubungkan 

antara struktur dan 

fungsi jaringan pada 

hewan vertebrata 

• Menunjukan 

persamaan dan 

perbedaan  antara 

struktur & fungsi 

jaringan tumbuhan 

dengan struktur dan 

fungsi jaringan 

hewan vertebrata. 

Metode : Ceramah, 

Tanya jawab & diskusi. 

Proses pembelajaran : 

pre tes, dosen 

menjelaskan tentang 

pokok bahasan 

Mekanisme transport 

pada hewan dan 

tumbuhan, &struktur dan 

fungsi jaringan 

berdasarkan pertanyaan 

yang masuk sekaligus 

melakukan tanya jawab, 

dan diskusi pada 

mahasiswa 

Tes tertulis bentuk 

pilihan ganda dan atau 

uraian. 

2,4 & 9 

X Mekanisme transport pada hewan 

dan tumbuhan, &struktur dan 

fungsi jaringan 

(Presentasi kelompok tugas & 

diskusi): 

• Mekanisme transport 

pada membrane (difusi, 

. Setelah menguasai SK pada 

minggu ke 9, mahasiswa 

diharapkan dapat: 

• Menyusun suatu 

peta konsep yang 

lebih baik tentang, 

Mekanisme 

Metode : penugasan 

pembuatan peta konsep 

dan pra RPP & presentasi 

oleh kelompok 

mahasiswa, Tanya jawab 

& diskusi. 

Proses pembelajaran : 

kelompok Mahasiswa 

Hasil peta konsep dan 

pra RPP yang telah 

mendapat masukan 

dari diskusi kelas. 

2,4 & 9 



osmosis, transport aktif, 

endositosis, eksositosis) 

• Struktur dan fungsi 

jaringan pada tumbuhan 

• Struktur dan fungsi 

jaringan pada hewan 

Vertebrata 

 

transport pada 

hewan dan 

tumbuhan, &struktur 

dan fungsi jaringan 

 dari suatu sumber 

bahan bacaan yang 

telah ditentukan, 

sesuai aturan-aturan 

yang dijelaskan pada 

minggu 1 & hasil 

diskusi. 

• Merancang strategi 

pembelajaran 

tentang Mekanisme 

transport pada 

hewan dan 

tumbuhan, &struktur 

dan fungsi jaringan 

dengan cara 

menyusun Pra 

RPPyang lebih baik  

berdasarkan peta 

konsep yang telah 

diperbaiki & dari 

hasil diskusi kelas. 

mempresentasikan hasil 

peta konsep dan pra RPP 

yang dibuat untuk topic, 

Mekanisme transport 

pada hewan dan 

tumbuhan, &struktur dan 

fungsi jaringan 

mendapat tanggapan dan 

masukan dari dosen dan 

mahasiswa lain, hasilnya 

dijadikan bahan 

perbaikan PK & pra RPP 

yang akan dikumpulkan 

kembali. 

XII   TEST UNIT II   

XIII Sistem gerak & sistem Peredaran 

darah (Perkuliahan oleh dosen): 

• Keterkaitan antara 

struktur dan fungsi system 

gerak pada manusia. 

• Proses dan kelainan 

penyakit yang dapat 

terjadi pada system gerak 

pada manusia 

• Keterkaitan antara 

struktur dan fungsi sistem 

peredaran darah  pada 

• Menjelaskan  

keterkaitan antara 

struktur & fungsi 

system gerak pada 

manusia. 

• Menjelaskan proses 

dan kelainan 

penyakit yang dapat 

terjadi pada system 

gerak manusia 

• Menghubungkan 

antara struktur dan 

Metode : Ceramah, 

Tanya jawab & diskusi. 

Proses pembelajaran : 

pre tes, dosen 

menjelaskan tentang 

pokok bahasan Sistem 

gerak & sistem Peredaran 

darah 

berdasarkan pertanyaan 

yang masuk sekaligus 

melakukan tanya jawab, 

dan diskusi pada 

Tes tertulis bentuk 

pilihan ganda dan atau 

uraian. 

2,4 & 9 



manusia. 

• Proses dan kelainan 

penyakit yang dapat 

terjadi pada sistem 

peredaran darah pada 

manusia. 

fungsi yang 

membangun system 

peredaran darah 

manusia.  

• Menjelaskan proses 

dan kelainan 

penyakit yang dapat 

terjadi pada system 

peredaran darah 

manusia. 

mahasiswa 

XIV Sistem gerak & sistem Peredaran 

darah (Presentasi kelompok tugas 

& diskusi): 

• Keterkaitan antara 

struktur dan fungsi system 

gerak pada manusia. 

• Proses dan kelainan 

penyakit yang dapat 

terjadi pada system gerak 

pada manusia 

• Keterkaitan antara 

struktur dan fungsi sistem 

peredaran darah  pada 

manusia. 

• Proses dan kelainan 

penyakit yang dapat 

terjadi pada sistem 

peredaran darah pada 

manusia. 

Setelah menguasai SK pada 

minggu ke 13, mahasiswa 

diharapkan dapat: 

• Menyusun suatu 

peta konsep yang 

lebih baik tentang 

Sistem gerak & 

sistem Peredaran 

darah  dari suatu 

sumber bahan 

bacaan yang telah 

ditentukan, sesuai 

aturan-aturan yang 

dijelaskan pada 

minggu 1 & hasil 

diskusi. 

• Merancang strategi 

pembelajaran 

tentang Sistem gerak 

& sistem Peredaran 

darah dengan cara 

menyusun Pra 

RPPyang lebih baik  

berdasarkan peta 

konsep yang telah 

diperbaiki & dari 

Metode : penugasan 

pembuatan peta konsep 

dan pra RPP & presentasi 

oleh kelompok 

mahasiswa, Tanya jawab 

& diskusi. 

Proses pembelajaran : 

kelompok Mahasiswa 

mempresentasikan hasil 

peta konsep dan pra RPP 

yang dibuat untuk topic , 

Sistem gerak & sistem 

Peredaran darah 

mendapat tanggapan dan 

masukan dari dosen dan 

mahasiswa lain, hasilnya 

dijadikan bahan 

perbaikan PK & pra RPP 

yang akan dikumpulkan 

kembali. 

Hasil peta konsep dan 

pra RPP yang telah 

mendapat masukan 

dari diskusi kelas. 

2,4 & 9 



hasil diskusi kelas. 

XV Alat Indera & Sistem Reproduksi 

(Perkuliahan oleh dosen): 

• Keterkaitan antara 

struktur dan fungsi alat 

indera  pada manusia. 

• Proses dan kelainan 

penyakit yang dapat 

terjadi pada alat indera 

pada manusia. 

• Keterkaitan antara 

struktur dan fungsi sistem 

reproduksi yang meliputi 

gametogenesis, ovulasi, 

menstruasi, fertilisasi, 

kehamilan dan pemberian 

ASI. 

• Proses dan kelainan 

penyakit yang dapat 

terjadi pada sistem 

reproduksi pada manusia. 

• Menjelaskan  

keterkaitan antara 

struktur & fungsi alat 

indera pada manusia 

• Menejelaskan proses 

dan kelainan 

penyakit yang dapat 

terjadi pada alat 

indera manusia. 

• Menunjukan 

keterkaitan antara 

struktur & fungsi 

system reproduksi 

yang meliputi 

gametogenesis, 

ovulasi, menstruasi, 

fertilisasi, kehamilan 

dan pemberian ASI. 

• Menjelaskan Proses 

dan kelainan 

penyakit yang dapat 

terjadi pada sistem 

reproduksi pada 

manusia. 

Metode : Ceramah, 

Tanya jawab & diskusi. 

Proses pembelajaran : 

pre tes, dosen 

menjelaskan tentang 

pokok bahasan Alat 

Indera & Sistem 

Reproduksi berdasarkan 

pertanyaan yang masuk 

sekaligus melakukan 

tanya jawab, dan diskusi 

pada mahasiswa 

Tes tertulis bentuk 

pilihan ganda dan atau 

uraian. 

2,4 & 9 

XVI Alat Indera & Sistem Reproduksi 

(Presentasi kelompok tugas & 

diskusi): 

• Keterkaitan antara 

struktur dan fungsi alat 

indera  pada manusia. 

• Proses dan kelainan 

penyakit yang dapat 

terjadi pada alat indera 

pada manusia. 

• Keterkaitan antara 

struktur dan fungsi sistem 

Setelah menguasai SK pada 

minggu ke 15, mahasiswa 

diharapkan dapat: 

• Menyusun suatu 

peta konsep yang 

lebih baik tentang 

Alat Indera & Sistem 

Reproduksi, dari 

suatu sumber bahan 

bacaan yang telah 

ditentukan, sesuai 

Metode : penugasan 

pembuatan peta konsep 

dan pra RPP & presentasi 

oleh kelompok 

mahasiswa, Tanya jawab 

& diskusi. 

Proses pembelajaran : 

kelompok Mahasiswa 

mempresentasikan hasil 

peta konsep dan pra RPP 

yang dibuat untuk topic 

Alat Indera & Sistem 

Reproduksi , mendapat 

  



reproduksi yang meliputi 

gametogenesis, ovulasi, 

menstruasi, fertilisasi, 

kehamilan dan pemberian 

ASI. 

• Proses dan kelainan 

penyakit yang dapat 

terjadi pada sistem 

reproduksi pada manusia. 

aturan-aturan yang 

dijelaskan pada 

minggu 1 & hasil 

diskusi. 

• Merancang strategi 

pembelajaran 

tentang Alat Indera 

& Sistem Reproduksi 

dengan cara 

menyusun Pra 

RPPyang lebih baik  

berdasarkan peta 

konsep yang telah 

diperbaiki & dari 

hasil diskusi kelas. 

tanggapan dan masukan 

dari dosen dan 

mahasiswa lain, hasilnya 

dijadikan bahan 

perbaikan PK & pra RPP 

yang akan dikumpulkan 

kembali. 

 

Media Perkuliahan: 

1. OHP 

2. Papan Tulis 

3. LCD projector 

4. Program Power Point, Flash, MS word 
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