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Deskripsi Mata Pelajaran

Biologi merupakan salah satu cabang Ilmu Pengetahuan Alam yang mempelajari tentang mahluk hidup. Pelajaran biologi 
sangat menarik untuk dipelajari karena  dekat dengan lingkungan sekitar dan kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari 
pelajaran biologi di kelas XI ini akan membuat kamu lebih mengenal tentang sistem-sistem yang terdapat pada tubuh 
manusia maupun penyakit yang dapat ditimbulkan yang sering kamu temukan dalam kehidupan sehari. Di kelas ini kamu 
akan mempelajari dan mengetahui tentang Sel dan Jaringan penyusun tubuh mahluk hidup, Sistem Gerak Manusia, Sistem 
Peredaran Darah Manusia, Sistem Pencernaan Makanan, Sistem Pernapasan Manusia, Sistem Ekskresi Manusia, Sistem 
Regulasi Manusia, Sistem Reproduksi Manusia, dan Sistem Pertahanan Tubuh yang didapat dari penelitian sederhana 
maupun studi pustaka. 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar

Pengetahuan

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

3.1 Menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses 
yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan
3.3 Menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan 
fungsi organ pada tumbuhan
3.5 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem 
gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi 
pada sistem gerak manusia
3.6 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem 
sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat 
terjadi pada sistem sirkulasi manusia

Keterampilan

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

4.1 Menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel 
tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan
4.3 Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada 
tumbuhan
4.5 Menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan 
sistem gerak melalui studi literatur
4.6 Menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, 
jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia 
serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur

Rangkuman Materi dan Kegiatan Pembelajaran

Disemester tiga ini kita akan mempelajari apa saja organel-organel sel, dan mempelajari apa saja penyusun dari jaringan 
hewan dan jaringan pada tumbuhan. Kita juga akan mempelajari mengenai persendian yang terdapat pada tubuh manusia 
dan bagaimana darah beredar dalam tubuh manusia.
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Rancangan Pembelajaran

Materi Pokok Kegiatan dan Penilaian

1. Sel
    a. Struktur dan fungsi sel
2. Jaringan Pada Tumbuhan
    a. Struktur dan fungsi pada tumbuhan
    b. Organ pada tumbuhan
3. Jaringan Pada Hewan
    a. Struktur dan fungsi pada tumbuhan
    b. Organ pada tumbuhan
4. Sistem Gerak
    a. Tulang
    b. Otot
5. Sistem Peredaran Darah Manusia
    a. Komponen sistem peredaran darah
    b. Sistem peredaran darah manusia
    c. Kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah 

Penilaian 1
Mengisi LKS

Penilaian 2
Mengisi LKS

Penilaian 3
Praktikum pengamatan persendian pada manusia

Penilaian 4
Praktikum mengukur kecepatan denyut nadi

Sumber/Media Belajar

Buku dan bacaan fisik lainnya Media Internet

•E-book Biologi kelas XI, Hal: 1-18
•E-book Biologi Sel
•E-book Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan dan 
Jaringan Hewan
•PPT  Struktur dan Fungsi Sel
•E-book Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan dan 
Jaringan Hewan, Hal: 8-13; Hal: 28-37
•PPT  Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan dan 
Jaringan Hewan,
•PPT Sistem Gerak pada Manusia
•PPT sistem peredaran darah

•https://www.youtube.com/watch?v=EbP1CN9k-SY
•https://www.youtube.com/watch?v=LfBtB2PwNHY
•https://www.youtube.com/watch?v=N7IRMwGve6c&t=772s
•https://www.youtube.com/watch?v=QLoqMruGbkc&t=213s


