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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. menguasai konsep-konsep dasar biologi yang terintegrasi meliputi biologi sel, struktur 

dan fungsi hewan / tumbuhan, genetika dan evolusi, ekologi secara komprehensif, 

cermat, kritis dan sistematis 

2. menguasai prosedur saintifik untuk menemukan, menganalisis masalah/fenomena di 

bidang biologi. 

Sub-CPMK 1.1 Memahami biologi sebagai ilmu utama abad 21 

1.2 Mendeskripsikan konsep-konsep dasar biologi dan sejarah kehidupan (History of life) 

1.3 Mendeskripsikan konsep-konsep dasar sel sebagai sistem dan perannya dalam 

kemajuan biologi 

1.4 Menyusun sistem klasifikasi makhluk hidup 

1.5 Menjelaskan bahwa ada variasi struktur yang berbeda yang membangun organisme, 

variasi struktur berkaitan dengan proses fisiologi 

1.6 Menjelaskan bahwa organisme mengalami pertumbuhan dan perkembangan 



1.7 Menjelaskan bahwa organisme mikro memiliki peran penting dalam kehidupan 

1.8 Menjelaskan bahwa sifat organisme diwariskan pada keturunannya 

1.9 Mendeskripsikan proses evolusi 

1.10 Mengkaji ekologi beserta komponen dan proses di dalamnya 

1.11 Mendeskripsikan peranan bioteknologi dan kemajuannya bagi kesejahteraan manusia.  

 

2.1 Mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan biologi 

2.2 Mengidentifikasi peran biologi dalam memecahkan masalah sosial 

2.3 Merumuskan alternatif pemecahan masalah sosial menggunakan biologi 
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Penilaian Offline Online 

 Sinkron Asinkron 

1.  1 Memahami biologi 
sebagai ilmu utama 
abad 21 
1.1 

Memahami biologi 

sebagai ilmu utama abad 

21: biologi dan kaitannya 

dengan disiplin lainnya, 

cara mempelajari biologi, 

biologi untuk 

kesejahteraan manusia 

 

Mengidentifikasi 
masalah sosial bidang 
kesehatan, pangan, 
energi, dan 
lingkungan. 
Menjelaskan peran 
biologi dalam 
memecahkan masalah 
sosial. Menjelaskan 
biologi dan kaitannya 
dengan disiplin yang 
lain 

- - (6) Tes, 
tugas 

2.  1 Membaca ppt 
tentang biologi 
sebagai ilmu 
abad 21 



3.  1 Mendeskripsikan 

konsep-konsep dasar 

biologi dan sejarah 

kehidupan (History of 

life) 

1.2 

Konsep-konsep dasar 

biologi dan sejarah 

kehidupan (History of 

life) 

 

- Mendiskusikan 
konsep dasar 
biologi, 
perkembangan 
biologi 

- (1), (2), (3), 
(4), (5) 

Tes, 
tugas 

 1 Mendeskripsikan 

konsep-konsep dasar 

sel sebagai system dan 

perannya dalam 

kemajuan biologi 

1.3 

 

Sel sebagai unit 

kehidupan, mengenal 

organisasi sel, organela 

sel, fisiologi, dan peran 

sel dalam membentuk 

organisme dan pewarisan 

sifat 

Menggambar sel 
beserta bagian-
bagiannya, 
menjelaskan organela 
sel dan fungsinya-
dikaitkan dengan 
proses fisiologi. 
Menjelaskan fungsi 
organela sel dan 
kaitannya dengan  
pewarisan sifat, serta 
teknologi baru 
berkaitan dengan sel 
untuk memecahkan 
masalah sosial. 

- Membaca ppt 
tentang sel 

(1), (2), (3), 
(4), (5) 

Tes, 
tugas 

4.  1 Menyusun sistem 
klasifikasi makhluk 
hidup 
1.4 

Sistematik dalam 

klasifikasi organisme 

dalam biologi, menyusun 

kunci dikotomis, 

klasifikasi dalam  

keanekaragaman hayati, 

kaitan klasifikasi dengan 

evolusi 

- Membuat klasifikasi 
organisme secara 
sederhana 
berdasarkan 
karakteristik 
morfologi 

Membacap ptt 
tentang sistematik 
makhluk hidup 

(1), (2), (3), 
(4), (5) 

Tes, 
tugas 

5.  1 Memahami bahwa ada 
variasi struktur yang 
berbeda yang 

Mendeskripsikan 

anatomi tumbuhan dan 

Mengamati anatomi 
tumbuhan (tayangan 
LCD) dan 

  (1), (2), (3), 
(4), (5) 

Tes, 
tugas 



membangun 
organisme, variasi 
struktur berkaitan 
dengan proses fisiologi 
1.5 

hubungannya dengan 

proses fisiologi 

 

mendeskripiskan 
fungsinya 

6.  1 1.6 Mendeksripsikan 

anatomi hewan dan 

hubungannya dengan 

proses fisiologi 

 

Mengamati anatomi 
dan histologi hewan  
(tayangan LCD) dan 
mendeskripsikan 
fungsinya. Membuat 
anatomi 
perbandingan hewan 

- - (1), (2), (3), 
(4), (5) 

Tes, 
tugas 

7.  1 Memahami bahwa 
organisme mengalami 
pertumbuhan dan 
perkembangan 
1.6 

Mendeskripsikan 

pertumbuhan dan 

perkembangan makhluk 

hidup 

 

Membuat desain 
penelitian untuk 
pertumbuhan dan 
perkembangan 
makhluk hidup 

- Membaca ppt 
tentang 
pertumbuhan dan 
perkembangan 
makhluk hidup 

(1), (2), (3), 
(4), (5) 

Tes, 
tugas 

8.      Tes online    

9.  1 Menjelaskan bahwa 
organisme mikro 
memiliki peran penting 
dalam kehidupan 
1.7 

Mendeskripsikan 

mikroorganisme dan 

peranannya dalam 

kehidupan 

 

Virus, bakteri, jamur, 
lumut kerak, beserta 
peranannya bagi 
manusia 

  (1), (2), (3), 
(4), (5) 

Tes, 
tugas 

10.  1 Menjelaskan bahwa 
sifat organisme 
diwariskan pada 
keturunannya 
1.8 

Mendeskripsikan hukum 

dan prosedur pewarisan 

sifat dalam organisme 

 

Menjelaskan hukum 
dan prosedur 
pewarisan sifat 

  (1), (2), (3), 
(4), (5) 

Tes, 
tugas 

11.  1 Mendeskripsikan 
proses evolusi 
1.9 

Evolusi  Membuat time line 
evolusi dan skema 
filogeni 

 (1), (2), (3), 
(4), (5) 

Tes, 
tugas 



12.  1 Mengkaji ekologi 

beserta komponen dan 

proses di dalamnya 

1.10 

Ekologi, populasi, 

organisme dan 

lingkungan, ekosistem, 

keseimbangan alam,  

Menjelaskan 
hubungan organisme 
dengan komponen 
lain di lingkungan, 
aliran energi, siklus 
materi, dan 
ekoenergetika.  

  (1), (2), (3), 
(4), (5) 

Tes, 
tugas 

13.  1 Mendeskripsikan 

peranan bioteknologi 

dan kemajuannya bagi 

kesejahteraan manusia.  

1.11 

Bioteknologi, peran 
bioteknologi, masa 
depan bioteknologi. 

-  - (1), (2), (3), 
(4), (5) 

Tes, 
tugas 

14.  2 2.1 Mengidentifikasi 

masalah-masalah 

sosial yang 

berkaitan dengan 

biologi 

2.2 Mengidentifikasi 

peran biologi dalam 

memecahkan 

masalah sosial 

2.3 Merumuskan 

alternatif 

pemecahan 

masalah sosial 

menggunakan 

biologi 

 

Masalah sosial berkaitan 
dengan biologi, biologi 
multidisiplin, peran 
biologi dalam 
memecahkan masalah 
sosial, identifikasi 
alternatif pemecahan 
masalah 

Diskusi: Masalah sosial 
berkaitan dengan 
biologi, biologi 
multidisiplin, peran 
biologi dalam 
memecahkan masalah 
sosial. 
 
Tugas: 
Mengidentifikasi 
masalah-masalah 
sosial, menjelaskan 
konsep-konsep biologi 
untuk memecahkan 
masalah sosial, 
mengidentifikasi 
alternatif pemecahan 
masalah. 

- Diskusi 

online 

 (1), (2), (3), 
(4), (5) 

Tugas 

15.  

16.     Final Test 
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