
SILABUS

1. Program Studi : PGSD S1

2. Semester : II (DUA)

3. Kelompok Mata Kuliah : Mata Kuliah Keilmuan (MKK)

4. Kode/Nama Mata Kuliah : 01102110A/ Konsep Dasar IPA 1

5. Bobot SKS/Jam Semester : 2 SKS/ 50 menit per SKS

6. Syarat mengikuti perkuliahan

Telah lulus mata kuliah : -

7. Dosen : Drs. Karma Iswasta Eka, M.Si/Badarudin,S.Pd

8. Tatap Muka :

a. Jumlah tatap muka : 16 kali

b. Waktu tatap muka : 50 menit per SKS

9. Kompetensi :

10. Deskripsi Mata Kuliah

Mahasiswa memahami konsep dan prinsip dasar biologi secara menyeluruh dan memahami biologi sebagai ilmu dalam kehidupan
sehari-hari dan keterkaitannya dengan materi IPA di SD

Perkuliahan ini dimaksudkan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman biologi secara menyeluruh meliputi konsep ilmiah
ilmu pengetahuan, ciri-ciri makhluk hidup, organisasi hidup, Respirasi pada tumbuhan dan hewan, nutrisi hewan dan tumbuhan, ,
keaneka ragaman hayati tumbuhan dan hewan



11. Analisis instruksional

1. METODE ILMIAH

2. CIRI MAKHLUK HIDUP

4. SEL, satuan struktural dan fungsional terkecil

3. ORGANISASI HIDUP

6. Organ Tumbuhan 9. System Organ manusia dan hewan

10. KEANEKARAGAMAN HAYATI

13. HUBUNGAN TIMBAL BALIK MAKHLUK HIDUP DENGAN LINGKUNGAN

7. Respirasi dan fotosintesis

14. STUDI LAPANGAN



4. RANCANGAN PEMBELAJARAN

WAKTU
MINGGU

ke

KEMAMPUAN AKHIR
YANG DIHARAPKAN

MATERI PEMBELAJARAN BENTUK PEMBELAJARAN KRITERIA
PENILAIAN

BOBOT
NILAI

(%)
1 Mahasiswa memahami proses

pembelajaran Biologi SD
Kontrak pembelajaran, pengantar Biologi SD Ceramah

2 Mahasiswa memahami metode
ilmiah dalam bidang biologi

Biologi dan kaitan dengan ilmu lain, metode ilmiah,
konsep dan penerapannya

Ceramah bervariasi
Diskusi

3 Mahasiswa dapat mengerti ciri-
ciri makhluk hidup

Ciri-ciri makhluk hidup Ceramah bervariasi
Penugasan, presentasi dan diskusi

Ketepatan isi , presentation
skill

10

4 Mahasiswa dapat menguasai
konsep sel dan reproduksi sel

Sel sebagai satuan struktural dan fungsional terkecil,
reproduksi sel

Ceramah multimedia

5 Mahasiswa dapat menjelaskan
dan menganalisis organ
tumbuhan

Organ pada tumbuhan Diskusi, CTL, presentasi kelompok Ketepatan, kebenaran dan
kejelasan konsep

10

6-7 Mahasiswa mampu melakukan
percobaan foto sintesis pada
tumbuhan

Struktur dan fungsi jaringan dan organ tumbuhan,
Respirasi dan fotosintesis

Ceramah multimedia, outdoor, inquiry
dan pencarian contoh, diskusi, presentasi

Ketepatan dan kejelasan
pemahaman, kebenaran
pengambilan contoh

15

8 Mahasiswa dapat menger-jakan
soal dengan benar

Materi 1-7 UTS Kebenaran dan ketepatan
jawaban

15

9-12 Mahasiswa mampu menje-
laskan struktur dan fungsi
organ pada hewan dan manusia,
serta menyebutkan bagian-
bagiannya dan menunjukan
letak organ

Sistem organ : pernapasan, pencernaan, syaraf, darah dan
ekskresi pada hewan dan manusia
Macam-macam penyakit pada system organ manusia
serta cara menjaga kesehatan system organ

Ceramah bervariasi, kerja
kelompok,penelusuran pustaka,praktek
pembedahan,pelaporan

Ketepatan dan kejelasan
pemahaman, kebenaran
pengambilan contoh

10

13 Mahasiswa dapat mengla-
sifikasikan hewan berdasarkan
golongannya

Keanekaragaman hewan, avertebrata dan vertebrata Ceramah multimedia, penugasan
penelusuran pustaka, diskusi

Kejelasan pembuatan
laporan

15

14 Mahasiswa mampu menje-
laskan dan mengklasifikasikan
tumbuhan berdasarkan
golongannya

Keaneka ragaman tumbuhan bertalus dan berkormus Ceramah multimedia

15 Mahasiswa menguasai konsep
makhluk hidup dan
hubungannya dengan
lingkungan

Makhluk hidup dan lingkungan hidup, hubungan timbal
balik

Penugasan penulusuran pustaka, PBL,
diskusi, presentasipresentasi

Ketepatan dan kejelasan
pembuatan laporan,
presenetation skill

10

16 Mahasiswa mampu menger-
jakan soal dengan benar

Materi 8-15 UAS Kebenaran mengerjakan
soal

15




