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SCPL Menguasai konsep teoritis biologi dasar secara terintegrasi dengan 
menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif untuk 
menganalisis berbagai permasalahan di bidang biologi  

CPMK 1. Menguasai konsep, prinsip, dan prosedur bidang fikologi yang 
terintegrasi dengan konsep dasar protista,  biokimia dan 
mikrobiologi. 

2. Mampu merancang penyelidikan secara mandiri, kreatif dan 
inovatif dengan menemukan, menganalisis, dan memecahkan 
permasalahan di bidang fikologi secara komprehensif.  

3. Mampu mengaplikasikan teknologi bidang fikologi untuk 
menghasilkan data yang akurat dan akuntabel bagi keperluan 
prognosis, diagnosis dan pemecahan masalah bidang fikologi 
melalui pendekatan berbasis riset. 
 

Sub-CPMK 1.1. Menganalisis tentang tentang  habitat alga 
1.2. Menganalisis tentang tentang  klasifikasi alga 
2.1 Mampu memecahkan masalah sederhana tentang peran alga 

sebagai bioindikator 
2.2 Mampu memecahkan masalah sederhana tentang peran alga 



sebagai pakan alami 
2.3 Mampu menjelaskan dan memecahkan masalah sederhana 

tentang peran alga sumber protein sel tunggal (PST) 
2.4 Mampu memecahkan masalah sederhana tentang peran alga 

dalam bidang kesehatan 
2.5 Menjelaskan tentang peran alga sebagai bahan pangan 
3.1 Menganalisis kandungan makroalga 
3.2 Mengaplikasikan teknologi untuk mendapatkan data yang akurat 

cara ekstraksi kandungan makroalga 
3.3 Mengaplikasikan teknologi untuk mendapatkan data yang akurat 

teknik isolasi mikroalga 
3.4 Mengaplikasikan teknologi untuk mendapatkan data yang akurat 

teknik kultur mikroalga 
3.5 Mengaplikasikan teknologi untuk mendapatkan data yang akurat 

komposisi media isolasi mikroalga 
3.6 Mengetahui aplikasikan teknologi untuk mendapatkan data yang 

akurat cara pembuatan media isolasi mikroalga 
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1 (1) Menjelaskan 
tentang  
habitat alga 
 

Habitat Alga : 
macam-macam 
habitat mikroalga, 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
pertumbuhan 
mikroalga di 
habitatnya. 

Mampu 
memecahkan 
masalah sederhana 
terkait konsep 
habitat alga yang 
diberikan oleh 
dosen  

  (1) (2)  Tes kognitif, 
kemampuan 
dalam dalam 
menyelesaikan 
masalah 

2-3 (1)  Menjelaskan 
tentang  
klasifikasi alga 
 

Klasifikasi Alga: 
klasifikasi Alga 
berdasarkan pigmen, 
struktur tubuh dan 
ciri lainnya. 
Didukung oleh 
kegiatan praktikum : 
identifikasi mikroalga 
dan makroalga 

Mampu 
memecahkan 
masalah sederhana 
terkait konsep 
klasifikasi alga yang 
diberikan oleh 
dosen 
 
Terampil dalam 
membuat sediaan 
mikroalga dan 
awetan  makroalga 
untuk memahami 
konsep klasifikasi 
alga 

- Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi 
untuk 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan 
dosen terkait 
dengan konsep 
klasifikasi alga 

(1)(2)  Tes kognitif, 
kemampuan 
dalam 
menyelesaikan 
masalah 
Tes unjuk 
kerja dalam 
membuat 
sediaan alga 

4-5 (3) Menganalisis 
dan 

Peran alga sebagai 
bioindikator : macam 

Menyelesaikan 
problem ttg peran 

 Mampu 
memanfaatkan 

(1)(2)  Tes kognitif, 
kemampuan 



Menjelaskan 
peran alga 
sebagai 
bioindikator 
 

indikator yang dapat 
dio deteksi dengan 
alga, spesies-spesies 
alga yang dapat 
digunakan sebagai 
indicator 
Didukung oleh 
praktikum proyek 
peran alga sebagai 
bioindikator 

alga sebagai 
bioindikator  yang 
diberikan melalui 
lembar kerja yang 
diberikan dosen. 
Mengkomunikasikan 
hasil penyelesaian 
masalah yang 
diberikan 
berdasarkan analisis 
yang telah dibuat 
 
Mampu merancang 
dan melakukan 
proyek peran alga 
sebagai bioindikator 

teknologi 
informasi 
untuk 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan 
dosen terkait 
dengan konsep 
peran alga 
sebagai 
bioindikator 

dalam dalam 
menyelesaikan 
masalah 
Tes unjuk 
kerja dalam 
membuat 
proyek peran 
alga sebagai 
bioindikator 

6 (4) Menganalisis 
dan 
Menjelaskan 
peran alga 
sebagai pakan 
alami 
 

Peran alga sebagai 
pakan alami 
 
Didukung dengan 
praktikum proyek 
peran alga sebagai 
pakan alami 
 

Mampu 
memecahkan 
masalah sederhana 
peran alga sebagai 
pakan alami yang 
diberikan oleh 
dosen 
Terampil merancang 
dan melakukan 
proyek peran alga 
sebagai pakan alami 
 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi 
untuk 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan 
dosen terkait 
dengan peran 
alga sebagai 
pakan alami 
  

(1)(2)  Tes kognitif 
dalam 
menyelesaikan 
masalah 
terkait peran 
alga sebagai 
pakan alami 
  

7 (5) Menganalisis  Peran alga sumber  Daring membahas  (1)(2)  Tes kognitif 



dan 
Menjelaskan 
Peran alga 
sumber 
protein sel 
tunggal (PST) 
 

 

protein sel tunggal 
(PST) 
 
 
Didukung oleh 
praktikum proyek 
Peran alga sumber 
protein sel tunggal 
(PST) 
 
 

 
 
 
Terampil merancang 
dan melakukan 
proyek Peran alga 
sumber protein sel 
tunggal (PST) 
 
 

tentang peran alga 
sumber protein sel 
tunggal (PST) 
 
Mengkomunikasikan 
hasil analisis dan 
memilih 
penyelesaian yang 
tepat. 
 

dalam 
menyelesaikan 
masalah peran 
alga sumber 
protein sel 
tunggal (PST) 
 
 
Tes unjuk 
kerja peran 
alga sumber 
protein sel 
tunggal (PST) 
 
 

8 (6) Menjelaskan 
dan 
memahami 
peran alga 
dalam bidang 
kesehatan 

 

Peran alga dalam 
bidang kesehatan 
 
 
Didukung oleh 
praktikum proyek 
tentang peran alga 
dalam bidang 
kesehatan 
 
 

Mampu 
menyelesaikan 
problem yang 
diberikan dosen 
melalui lembar kerja 
Mengkomunikasikan 
hasil analisis dan 
memilih 
penyelesaian 
problem yang 
diberikan dengan 
tepat. 
 
 
 

 2.1. Mampu 
memanfaat
kan 
teknologi 
informasi 
untuk 
menyelesai
kan 
masalah 
yang 
diberikan 
dosen 
terkait 
dengan 
peran alga 

(1)(2)  Tes kognitif 
dalam 
menyelesaikan 
masalah 
tentang  peran 
alga dalam 
bidang 
kesehatan 
 
 
Tes unjuk 
kerja 
menjelaskan 
peran alga 
dalam bidang 



dalam 
bidang 
kesehatan 

 

kesehatan 
 

9 (7)) Menjelaskan 
tentang peran 
alga sebagai 
bahan pangan 

 

 Peran alga sebagai 
bahan pangan 
 
 
Didukung oleh 
praktikum proyek 
tentang peran alga 
sebagai bahan 
pangan 
 

Menyelesaikan 
problem sederhana 
terkait sistem 
pertukaran gas 
dikaitkan dengan 
fisiologi sirkulasi 
yang diberikan pada 
lembar kerja 
Mengkomunikasikan 
hasil analisis dan 
memilih 
penyelesaian yang 
tepat. 
 
Terampil 
menggunakan alat 
respirasi sederhana 
pada serangga dan 
praktikum Respirasi 
pada manusia 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi 
untuk 
menyelesaikan 
masalah yang 
diberikan 
dosen tentanf 
fisiologi 
respirasi  

(1)(2)  Tes kognitif 
dalam 
menyelesaikan 
masalah 
fisiologi 
respirasi 
 
Tes unjuk 
kerja tentang 
penghitungan 
kadar CO2 
yang 
dihasilkan dari 
ekspirasi 
melalui titrasi 

10-12 (8) Menjelaskan 
kandungan 
makroalga 

Kandungan makroalga 
 Cara ekstraksi 
kandungan makroalga 
 
Didukung oleh 
praktikum cara 

Mencari dan 
menyelesaikan 
problem sederhana 
yang ditemui di 
masyarakat terkait 
cara ekstraksi 

Daring membahas 
tentang cara 
ekstraksi kandungan 
makroalga dikaitkan 
dengan problem 
yang dialami oleh 

Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi 
untuk mencari 
dan 

(1)(2)  Tes kognitif 
dalam 
menyelesaikan 
masalah cara 
ekstraksi 
kandungan 



ekstraksi kandungan 
makroalga 

kandungan 
makroalga 
Mengkomunikasikan 
masalah, hasil 
analisis dan memilih 
penyelesaian yang 
tepat problem yang 
ditemukan 
 
Terampil 
melaksanakan 
proyek cara 
ekstraksi kandungan 
makroalga 
 
 

masyarakat menyelesaikan 
masalah yang 
yang 
ditemukan di 
masyarakat  
terkait cara 
ekstraksi 
kandungan 
makroalga 

makroalga 
 
Tes unjuk 
kerja tentang 
cara ekstraksi 
kandungan 
makroalga 

13 (9) Mengetahui 
komposisi 
media isolasi 
mikroalga 
Mengetahui 
cara 
pembuatan 
media isolasi 
mikroalga 
 

Komposisi media 
isolasi mikroalga 
Cara pembuatan 
media isolasi 
mikroalga 
 

Mencari dan 
menyelesaikan 
problem sederhana 
terkait komposisi 
media isolasi 
mikroalga dan  
cara pembuatan 
media isolasi 
mikroalga  
Mengkomunikasikan 
masalah, hasil 
analisis dan memilih 
penyelesaian yang 
tepat problem yang 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi 
untuk mencari 
dan 
menyelesaikan 
masalah yang 
yang 
ditemukan 
terkait 
komposisi 
media isolasi 
mikroalga dan  

(1)(2)  Tes kognitif 
dalam 
menyelesaikan 
masalah 
komposisi 
media isolasi 
mikroalga dan  
cara 
pembuatan 
media isolasi 
mikroalga 
 
 



ditemukan 
 

cara 
pembuatan 
media isolasi 
mikroalga 

14-15 (10) Menjelaskan 
teknik isolasi 
mikroalga 
Menjelaskan 
teknik kultur 
mikroalga 
 

Teknik isolasi 
mikroalga 
Teknik kultur 
mikroalga 
 
 
Didukung oleh 
praktikum Teknik 
isolasi mikroalga 
Teknik kultur 
mikroalga 
 

Mencari dan 
menyelesaikan 
problem teknik 
isolasi mikroalga 
teknik kultur 
mikroalga 
Mengkomunikasikan 
masalah, hasil 
analisis dan memilih 
penyelesaian yang 
tepat pada problem 
yang ditemukan 
 
Terampil dalam 
melakukan teknik 
isolasi mikroalga 
teknik kultur 
mikroalga 
 
 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi 
untuk mencari 
dan 
menyelesaikan 
masalah yang 
yang 
ditemukan 
terkait teknik 
isolasi 
mikroalga 
teknik kultur 
mikroalga 
 

(1)(2)  Tes kognitif 
dalam 
menyelesaikan 
masalah 
teknik isolasi 
mikroalga 
teknik kultur 
mikroalga 
 
 
 

         

Sumber Belajar: 
1. Barsanti, Laura &Gualtieri, Paolo. 2006. Algae (Anatomy, Biochemistry, and Biotechnology). New York: CRC Press. 

2. Bellinger, Edward G. &Sigee, David C. 2010. Freshwater Algae Identification and Use as Bioindicators. USA: Wiley-Blackwell 

 



 
 
 

  



PENGALAMAN BELAJAR 
(Satuan Acara Perkuliahan) 

 

Pertemuan CPMK/sub 
CPMK 

Aktivitas Belajar Penilaian 

Offline/ Tatap Muka Online-Sinkron Online-Asinkron 

1 (1.1) Mendiskusikan habitat alga dan 
menganalisis masalah terkait habitat 
alga  

  Tes kognitif, kemampuan 
dalam dalam 
menyelesaikan masalah 

2 1.1) Memecahkan masalah sederhana 
terkait konsep habitat alga  yang 
diberikan oleh dosen 
 

 Mampu memanfaatkan 
teknologi informasi untuk 
menyelesaikan masalah yang 
diberikan dosen terkait 
dengan konsep habitat alga 

Tes kognitif, kemampuan 
dalam dalam 
menyelesaikan masalah 
 

3 (2.3) Membuat sediaan alga   Tes unjuk kerja dalam 
membuat sediaan alga 

4 (3.1)(3.2)  Menganalisis masalah terkait 
klasifikasi alga yang diberikan 
melalui lembar kerja yang diberikan 
dosen. 
 

 Mampu memanfaatkan 
teknologi informasi untuk 
menyelesaikan masalah yang 
diberikan dosen terkait 
dengan konsep klasifikasi alga 

Tes kognitif, kemampuan 
dalam dalam 
menyelesaikan masalah 
 

5  (3.3) Peran alga sebagai bioindikator : 
macam indikator yang dapat di 
deteksi dengan alga, spesies-spesies 
alga yang dapat digunakan sebagai 
indikator 
 

 Mampu memanfaatkan 
teknologi informasi untuk 
menyelesaikan masalah yang 
diberikan dosen terkait 
dengan peran alga sebagai 
indikator 

Tes kognitif, kemampuan 
dalam dalam 
menyelesaikan masalah 
 

6  (4.3) Membuat sediaan alga untuk 
menjelaskan perbedaan spesies 
dalam identifikasi 

 Mampu memanfaatkan 
teknologi informasi untuk 
menyelesaikan masalah yang 

Tes unjuk kerja dalam 
membuat sediaan alga 



diberikan dosen 

  7 (3.1)(3.2)  Mengkomunikasikan hasil 
penyelesaian masalah yang diberikan 
(tentang peran alga sebagai sumber 
PST) berdasarkan analisis yang telah 
dibuat 

 Mampu memanfaatkan 
teknologi informasi untuk 
menyelesaikan masalah yang 
diberikan dosen 

Tes unjuk kerja 
keterampilan 
berkomunikasi dalam 
memecahkan masalah 

8 (4.1)(4.2)  Mampu memecahkan masalah 
sederhana terkait peran alga dalam 
bidang kesehatan yang diberikan 
oleh dosen 

 Mampu memanfaatkan 
teknologi informasi untuk 
menyelesaikan masalah yang 
diberikan dosen 

Tes kognitif 
memecahkan masalah 

9 (4.3) Menggunakan berbagai media untuk 
menganalsis peran alga sebagai 
bahan pangan 

  Tes kognitif 

10 (5.1)(5.2) Mampu memecahkan masalah 
terkait kandungan dan cara ekstraksi 
makroalga yang diberikan oleh 
dosen 

Daring membahas 
tentang masalah 
sederhana terkait 
kandungan dan cara 
ekstraksi makroalga 
Mengkomunikasikan hasil 
analisis dan memilih 
penyelesaian yang tepat. 

 Tes kognitif 
memecahkan masalah 

11  (5.3) Membuat ekstraksi makroalga dan 
menganalisis hasil ekstraksi dan 
penerapannya 

  Tes unjuk kerja 

12 (6.1)(6.2) Menyelesaikan problem yang 
diberikan dosen melalui lembar kerja 
Mengkomunikasikan hasil analisis 
dan memilih penyelesaian problem 
yang diberikan dengan tepat. 

 Mampu memanfaatkan 
teknologi informasi untuk 
menyelesaikan masalah yang 
diberikan dosen 

Tes unjuk kerja 
keterampilan 
berkomunikasi dalam 
memecahkan masalah 

13  (6.3) Mampu memecahkan masalah   Tes unjuk kerja 



terkait cara pembuatan media yang 
diberiuntuk isolasi dan kultur 
mikroalga yang diberikan oleh dosen 

14 (7.1)(7.2) Menyelesaikan problem sederhana 
tentang  teknik isolasi mikroalga. 
Mengkomunikasikan hasil analisis 
dan memilih penyelesaian yang 
tepat. 

 Mampu memanfaatkan 
teknologi informasi untuk 
menyelesaikan masalah yang 
diberikan dosen 

Tes unjuk kerja 
keterampilan 
berkomunikasi dalam 
memecahkan masalah 

15  (7.3) Menyelesaikan problem sederhana 
tentang  teknik kultur mikroalga. 
Mengkomunikasikan hasil analisis 
dan memilih penyelesaian yang 
tepat 

  Tes unjuk kerja  
Melaksanakan kultur 
mikroalga 

16 (8.1)(8.2)  Daring membahas 
tentang isolasi dan kultur 
mikroalga dengan 
problem yang dialami 
oleh masyaraka 

 Tes kognitif 
memecahkan masalah 

 


