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SILABUS MATA KULIAH 
Mata Kuliah  :  Biologi   

Kode Mata Kuliah :  Agr. 106 

Jumlah SKS  :  2 (1-1) 

Dosen Pengampu :  Dr.rer.nat. Erwin Riyanto Ardli, M.Sc. 

      Drs. Suko Bagyono, M..Pd. 

Pertemuan Kompetensi dasar Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Hari/Tanggal Pengampu 

I Mahasiswa dapat memahami 
aturan main (kontrak kuliah) 
dalam proses belajar-
mengajar pada mata kuliah 
biologi, dapat memahami 
hakekat Biologi sebagai ilmu 

Pendahuluan  
 

- Kontrak kuliah 
- topik-topik ttg 

kehidupan 

Sabtu, 
20.9.2008 

Dr. Erwin R Ardli 

II Mahasiswa dapat memahami 
kontek kimia kehidupan, air, 
karbon dan molekul lain, 
struktur dan fungsi 
makromolekul, serta dapat 
memahami proses 
metabolisme 

Kimia kehidupan 
 

- kontek kimia kehidupan 
- air, karbon dan molekul 

lain 
- struktur dan fungsi 

makromolekul 
- pengantar metabolisme 

Sabtu, 
27.9.2008 

Drs. Suko Bagyono, 
M.Pd. 
 

III Mahasiswa dapat memahami 
bagian-bagian dari sel, serta 
memahami struktur dan 
fungsi dari membran sel 

Sel  
 

- bagian-bagian sel 
- struktur dan fungsi 

membran  

Sabtu, 
11.10.2008 

Dr. Erwin R Ardli 
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Pertemuan Kompetensi dasar Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Hari/Tanggal Pengampu 

IV Mahasiswa dapat memahami 
proses yang terjadi di dalam 
sel seperti respirasi seluler, 
fotosintesis, komunikasi sel, 
serta siklus sel 

Sel (lanjutan) - respirasi seluler 
- fotosinstesis 
- komunikasi sel 
- siklus sel 

Sabtu, 
18.10.2008 

Dr. Erwin R Ardli 

V Mahasiswa dapat memahami 
konsep tentang genetika yang 
meliputi meiosis dan mitosis, 
hukum mendel, gen, dan 
DNA 

Genetika  
 

- meiosis dan mitosis 
- mendel dan gen 
- DNA 

Sabtu, 
25.10.2008 

Drs. Suko Bagyono, 
M.Pd. 
 

VI Mahasiswa dapat memahami 
konsep evolusi yang meliputi 
mekanisme evolusi, evolusi 
populasi, asal-mula species, 
filogeni, pengantar evolusi 
hewan, evolusi dan 
keragaman vertebrata 

Evolusi 
 

- mekanisme evolusi 
- evolusi populasi 
- asal-mula species 
- filogeni 
- pengantar evolusi 

hewan 
- evolusi dan keragaman 

vertebrata 

Sabtu, 
1.11.2008 

Drs. Suko Bagyono, 
M.Pd. 
 

VII Ujian Tengah Semester     
VIII Mahasiswa dapat memahami 

bentuk dan fungsi tumbuhan 
yang meliputi struktur dan 
pertumbuhan tumbuhan, 
transpor pada tumbuhan, 
nutrisi tumbuhan 

Bentuk dan fungsi 
tumbuhan 
 

- struktur dan 
pertumbuhan tumbuhan 

- transpor pada tumbuhan 
- nutrisi tumbuhan 

Sabtu, 
15.11.2008 

Dr. Erwin R Ardli 
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Pertemuan Kompetensi dasar Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Hari/Tanggal Pengampu 

IX Mahasiswa dapat memahami 
bentuk dan fungsi tumbuhan 
yang meliputi reproduksi dan 
perkembangan tumbuhan, 
dan sistem kontrol pada 
tumbuhan 

Bentuk dan fungsi 
tumbuhan (lanjutan) 

- reproduksi dan 
perkembangan 
tumbuhan 

- sistem kontrol pada 
tumbuhan 

Sabtu, 
22.11.2008 

Dr. Erwin R Ardli 

X Mahasiswa dapat memahami 
bentuk dan fungsi hewan 
yang meliputi struktur dan 
fungsi hewan, nutrisi hewan, 
serta pertahanan tubuh 

Bentuk dan fungsi 
hewan 
 

- struktur dan fungsi 
hewan 

- nutrisi hewan 
- pertahanan tubuh 

Sabtu, 
29.11.2008 

Drs. Suko Bagyono, 
M.Pd. 
 

XI Mahasiswa dapat memahami 
bentuk dan fungsi hewan 
yang meliputi reproduksi dan 
perkembangan hewan, dan 
sistem saraf 

Bentuk dan fungsi 
hewan (lanjutan) 
 

- reproduksi dan 
perkembangan hewan 

- sistem saraf 

Sabtu, 
6.12.2008 

Drs. Suko Bagyono, 
M.Pd. 
 

XII Mahasiswa dapat memahami 
konsep ekologi yang meliputi 
pengertian ekologi, biosfer, 
dan biologi perilaku 

Ekologi  - ekologi dan biosfer 
- biologi perilaku 

Sabtu, 
13.12.2008 

Dr. Erwin R Ardli 

XIII Mahasiswa dapat memahami 
konsep ekologi populasi, 
komunitas dan ekosistem, 
serta biologi konservasi 

Ekologi (lanjutan) 
 

- ekologi populasi, 
komunitas dan 
ekosistem 

- biologi konservasi 

Sabtu, 
20.12.2008 

Dr. Erwin R Ardli 

XIV Ujian Akhir Semester     
 


