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SCPL Menguasai konsep teoritis biologi dasar secara terintegrasi dengan 
menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif melalui 
pendekatan IPTEK untuk menganalisis  berbagai permasalahan dibidang 
biologi sehingga dapat mengagumi dan berusaha menjaga ciptaanNya. 
 

CPMK 1. Mampu mengakses (mencari dan bisa baca) sumber akademik 
berbahasa Inggris. 

2. Mampu menganalisis artikel akademik sederhana yang berbahasa 
inggris. 

3. Mampu menerjemahkan, menceritakan kembali serta 
menyederhanakan konsep-konsep biologi dari buku, video, dan jurnal 
ilmiah biologi dalam bahasa inggris 

4. Mampu menerapkan pemahaman bahasa inggris dalam praktik 
kebiologian.  

5. Mampu membuat komunikasi akademik dalam bahasa inggris. 
Sub-CPMK 1.1 Mencari sumber akademik, berupa e-book, artikel jurnal, video dalam 

konteks biologi yang menggunakan bahasa Inggris. 
2.1. Menerjemahkan artikel bahasa inggris sederhana ke dalam bahasa 
Indonesia  
3.1. Mengidentifikasi konsep-konsep biologi dari buku dalam bahasa inggris 
secara tertulis (1) 
3.2. Menerjemahkan hasil identifikasi konsep-konsep biologi dari buku ke 
dalam bahasa Indonesia (1) 
3.3. Mempresentasikan hasil identifikasi konsep-konsep biologi dari buku 
menggunakan bahasa Inggris (1)  
3.4. Mengidentifikasi konsep-konsep biologi dari video documentary (1) 
(online a-sinkron) 
3.5. Menerjemahkan jurnal ilmiah biologi ke dalam bahasa Indonesia (1) 
3.6. Mengidentifikasi konsep-konsep biologi dari jurnal ilmiah biologi dalam 
bahasa inggris secara tertulis. (1)  
3.7 Mempresentasikan ringkasan jurnal ilmiah biologi menggunakan 
bahasa  
3.8. Inggris dalam bentuk video (2) (dalam bentuk online sinkron) 
4.1 Menerapkan pemahaman bahasa inggris dalam praktik kebiologian 
dalam bentuk simulasi. 
5.1 Menyusun komunikasi akademik dalam bahasa inggris (1) TOTAL 13 pt 

 
 
 
 
 
 
 



 
RANCANGAN PERKULIAHAN SEMESTER 

 

Perte-
muan 

Kode 
CPMK 

Sub 
CPMK 

Deskripsi Isi/ 
Materi 

Pengalaman Belajar (aktivitas mahasiswa) Sumber 
Belajar 
(kode) 

Penilaian 

Offline (70%) = 10 Online (30%) = 4 

 Sinkron Asinkron 
1 1 1.1 Akses sumber 

belajar berbahasa 
Inggris: 
Sumber belajar 
berupa e-book 
artikel jurnal, video 
terkait dengan 
konsep biologi 
(fotosintesis, 
konservasi, 
homeostasis, 
hormon tumbuhan 
dll.) melalui internet 
maupun 
perpustakaan. 
Alamat web yang 
menyediakan 
sumber belajar 
terkait dengan 
konsep biologi. 

Mengakses sumber 
belajar melalui internet 
dan  perpustakaan, 
berupa artikel, e-book 
dan video. Mencatat 
alamat/link web yang 
menyediakan sumber 
belajar terkait dengan 
konsep Biologi. 
Menetapkan e-book 
dan artikel yang akan 
digunakan dalam 
pertemuan-pertemuan 
berikutnya.  
Membentuk kelompok 
untuk praktik 
kebiologian (6 
kelompok) 

 Mengakses sumber 
belajar terkait 
dengan konsep 
biologi dengan 
memanfaatkan 
teknologi informasi 

1 Judul buku, artikel, dan video 
tentang konsep biologi 
beserta alamat webnya.  

2 2 2.1 Pemahaman 
konsep biologi: 
Eksplorasi tingkatan 
organisasi Biologi 
mulai dari molekul 
hingga biosfer. 
 

Menerjemahkan, dan 
menceritakan kembali 
topik “Exploring Levels 
of Biological 
Organization” (molekul-
biosfer) 
Mendiskusikan dan 
menganalisis topik di 
atas berdasarkan 
pertanyaan terkait 
dengan topik di atas.   

   Tulisan hasil analisis tentang 
“Exploring Levels of Biological 
Organization” 



3-4 3 3.1 s/d 3.8 Lanjutan (Topik 
biologi ditentukan 
berdasarkan pada 
pertemuan pertama). 
Sumber dari e-book 

Menerjemahkan, 
menceritakan kembali 
dan menyederhanakan  
Konsep biologi dari e-
book yang sudah dipilih 
mahasiswa 
Mendiskusikan dan 
menganalisis topik di 
atas berdasarkan 
pertanyaan terkait 
dengan topik di atas.   

   Tulisan hasil analisis tentang 
konsep biologi yang dipilih dari 
e-book 

5 3 3.1 s/d 3.8 Lanjutan (Topik 
biologi ditentukan 
berdasarkan pada 
pertemuan pertama). 
Sumber dari 
video/film 

Menerjemahkan, 
menceritakan kembali 
dan menyederhanakan  
Konsep biologi dari 
video/film 
Mendiskusikan dan 
menganalisis topik di 
atas berdasarkan 
pertanyaan terkait 
dengan topik di atas.   

  Film of Erin 
Brokovich 

(Kasus 
Lingkungan) 

Tulisan hasil analisis tentang 
konsep biologi yang dipilih dari 
video 

6-7 3 3.1 s/d 3.8 Lanjutan (Topik 
biologi ditentukan 
berdasarkan pada 
pertemuan pertama). 
Sumber dari artikel  

Menerjemahkan, 
menceritakan kembali 
dan menyederhanakan  
Konsep biologi dari 
artikel yang sudah dipilih 
mahasiswa 
Mendiskusikan dan 
menganalisis topik di 
atas berdasarkan 
pertanyaan yang ada.   

   Tulisan hasil analisis tentang 
konsep biologi yang dipilih dari 
artikel  

8   UTS 
 

     

9 3 s/d 4  Presentasi dalam 
bahasa Inggris: 
Tata cara presentasi 
dalam acara 
akademik seperti 

   Mengakses 
sumber belajar 
(berupa artikel 
jurnal) terkait 
dengan konsep 

  Layout tata cara presentasi. 

 PPT  



seminar, konferesi, 
meliputi: kalimat 
pengantar/pembuka, 
kalimat penghubung 
antar slide (PPT), 
kalimat penutup, 
kalimat untuk 
menawarkan 
pertanyaan, ucapan 
terima kasih. 
Dengan topik yang 
terkait dengan 
konsep biologi 

biologi dengan 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi. 

 Mendeskripsikan, 
menganalisis dan 
merumuskan 
gagasan atas 
konsep biologi 
yang dipilih untuk 
dipresentasikan 
secara formal. 

 Membuat PPT-
nya. 

 

10   Presentasi dalam 
bahasa Inggris: 
Lanjutan  

Mempresentasikan 
artikel jurnal yang telah 
dianalisis.  

   Penampilan presentasi meliputi: 

 Pemahaman terhadap isi 
artikel 

 Pemahaman konsep biologi 
terkait 

 Cara dan etika presentasi 
11   Praktik Kebiologian. 

(group). 
 

  Mendeskripsikan, 
menganalisis dan 
merumuskan 
gagasan atas 
konsep biologi yang 
dipilih (berupa 
produk/hasil 
analisis, seperti 
pupuk, susu UHT, 
hasil analisis 
laboratorium, dll.) 
untuk kegiatan 
simulasi praktik 
kebiologian 

 Tulisan tentang produk yang 
dipilih dikaitkan dengan konsep 
biologi 

12-13   Praktik Kebiologian 
(group) 

Menjelaskan 
produk/hasil analisis 
dengan konsep biologi 

   Penampilan saat simulasi 
meliputi: 

 Pemahaman terhadap 



kepada orang lain dalam 
bentuk simulasi (misal: 
penyuluhan, percapakan 
sehari-hari, diskusi). 

produk 

 Pemahaman konsep biologi 
terkait 

 Cara dan etika 
penyuluhan/percakapan/disk
usi. 

14   Membuat 
komunikasi 
akademik dalam 
bahasa inggris 

Mendeskripsikan dan 
menganalisis bagian 
yang ada pada surat 
lamaran pekerjaan dan 
riwayat hidup (CV)  
Membuat surat lamaran 
pekerjaan dan daftar 
riwayat hidup  
Mendiskusikan 
hasilnya 

    List tentang bagian-bagian 
pada surat lamaran pekerjaan 
dan CV. 

 Tulisan berisi surat lamaran 
pekerjaan  

 Tulisan berisi CV 
 
 

15    Mendeskripsikan dan 
menganalisis bagian 
yang perlu ada pada e-
mail. 
Menulis email 
permohonan LoA. 
Mendiskusikan 
hasilnya 

    List tentang bagian-bagian 
pada e-mail. 

 Tulisan berisi email 
permohonan LoA. 
 

16    UAS 
 

     

Sumber Belajar: 
1. Campbell, Neil A., Mitchell, and Reece. 2009. Biology, Concepts and Connection. 9th Edition. California: Benjamin Cummings Publishing Company. 

2. Erin brokovich “environmental cases” 

 
 

 


