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KATA PENGANTAR 

 

   

Menindak lanjuti Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi khususnya mengenai Kurikulum, Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN‐DIKTI), maka Program Studi Pendidikan Biologi telah 

menyusun naskah kurikulum berbasis KKNI. Puji syukur kepada Tuhan YME yang telah 

memberikan peluang dan kemudahan kepada Tim Penyusun Kurikulum Prodi Pend. Biologi 

dalam merampungkan naskah kurikulum ini.  

Naskah kurikulum berbasis KKNI dimaksudnya untuk menjadi panduan akademik 

program studi dalam melaksanakan kegiatan akademik selama 4 tahun kedepan dengan merujuk 

kepada SNPT dan KKNI. Sepanjang penggunaan naskah kurikulum ini, diharapkan tetap 

dilakukan refleksi sehingga diperoleh masukan bagi perbaikan kurikulum kelak.  

Naskah kurikulum ini merupakan hasil kerja keras dari  Tim Penyusun dengan bantuan 

berbagai pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dalam memperkaya pengetahuan, 

wawasan, dan khususnya mengenai pengembangan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. 

Akhir kata, walaupun masih banyak kekurangan pada naskah kurikulum ini, diharapkan 

dalap menjadi panduan dan dasar pijakan dalam melaksanakan kegiatan akademik Program Studi 

Pendidikan Biologi. 

 

 

Tanjungpinang, Juli 2015 

 

 

 

 

Tim Pengembang Kurikulum Prodi P. Biologi 
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1. DASAR PEMIKIRAN 

 

Globalisasi telah mengakibatkan perubahan keseluruhan kehidupan bermasyarakat, tidak 

terkecuali sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Mobilitas mahasiswa dan tenaga kerja antar 

negara memberikan tantangan bagi perguruan tinggi untuk memperoleh pengakuan dari 

masyarakat global terhadap hasil pendidikan yang dilakukannya. Hal ini menyebabkan negara-

negara peserta GATS dan AFTA menyusun kerangka kualifikasi nasional. 

Menyikapi kondisi ini, pemerintah Indonesia juga berusaha mendorong setiap aspek 

sumber dayanya untuk bisa menyelaraskan langkah sehingga tidak sedemikian tertinggal dari 

negara-negara tetangga. Salah satu upaya itu adalah dengan digagasnya Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI). Kerangka kualifikasi adalah instrumen untuk menentukan jenjang 

kualifikasi berdasarkan deskripsi capaian pembelajaran. Deskripsi tersebut merupakan alat untuk 

memetakan keahlian dan karir seseorang, serta mengembangkan kurikulum pendidikan. Capaian 

pembelajaran merupakan pernyataan tentang apa yang diketahui, dipahami dan dapat dikerjakan 

oleh seseorang setelah menyelesaikan proses belajar. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta 

pengalaman kerja. 

Dengan diterbitkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai 

Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan 

diri dengan ketentuan di dalamnya. KKNI merupakan pernyataan kualitas SDM Indonesia, di 

mana tolok ukur kualifikasinya ditetapkan berdasarkan capaian pembelajaran (learning  

outcomes) yang dimilikinya. Jenjang kualifikasi merupakan kesepakatan nasional, khususnya 

untuk pendidikan tinggi, yaitu lulusan setiap program studi paling rendah harus setara dengan 

deskripsi capaian pembelajaran tertentu menurut jenjangnya, misal, Sarjana setara jenjang 6 

KKNI, Magister setara jenjang 8.  

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 

Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, 

proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Konsep 

yang dikembangkan DIKTI selama ini dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan 

profil lulusan yang kemudian dirumuskan kemampuan/kompetensinya. Dengan adanya KKNI 

rumusan “kompetensi” lulusan perlu dikaji menurut deskripsi dan jenjang kualifikasi yang 

ditetapkan di dalam KKNI. 

Pergeseran orientasi dalam penyusunan kurikulum, perlu disikapi oleh setiap 

penyelenggara pendidikan, tak terkecuali Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UMRAH 

dengan cara turut melakukan perubahan kurikulum. Selain dikarenakan munculnya KKNI 

sebagai orientasi penyusunan kurikulum, pembaruan rencana strategis UMRAH sebagai institusi 

yang menaungi Program Studi Pendidikan Biologi juga melatarbelakangi perlunya perubahan 

kurikulum Program Studi. Diharapkan, melalui kurikulum berbasis KKNI di Program Studi 

Pendidikan Biologi, dapat mendorong percepatan peningkatan kualitas akademik dan output dari 

Program Studi Pendidikan Biologi. Hal ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas 

lulusan Program Studi sehingga dapat bersaing di kancah globalisasi. 
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2. VISI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

Menjadi Program Studi Pendidikan Biologi berbasis kemaritiman yang menghasilkan guru 

Biologi berkualitas, profesional, dan berakhlak mulia  

 

3. MISI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan profesional berlandaskan wawasan 

kemaritiman di bidang pendidikan Biologi  

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian berlandaskan wawasan kemaritiman di bidang 

pendidikan Biologi  

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan wawasan 

kemaritiman di bidang pendidikan Biologi  

 

4. TUJUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

 

1. Menghasilkan tenaga pendidikan dan pengajaran di bidang Pendidikan Biologi  

2. Menghasilkan dan menerapkan IPTEKS di bidang Biologi berbasis kemaritiman  

3. Menghasilkan karya penelitian di bidang Pendidikan Biologi  

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan Biologi  

 

5. PROFIL LULUSAN  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

Lulusan Program Studi Pendidikan Biologi diharapkan mempunyai kualifikasi Sarjana 

Pendidikan yang dapat bekerja sebagai :  

1. Calon Guru IPA pada satuan pendidikan dasar (SMP/ MTs)  

2. Calon Guru biologi pada satuan pendidikan menengah (SMA/ MA/ SMK) 

3. Calon guru IPA dan Biologi yang mampu mengintegrasikan wawasan kemaritiman dalam 

proses pembelajaran  

4. Peneliti di bidang pendidikan biologi pada satuan pendidikan dasar dan menengah 

5. Pengelola laboratorium sekolah pada satuan pendidikan dasar dan menengah 

 

6. KOMPETENSI 

6.1.RUMUSAN UMUM KOMPETENSI LULUSAN 

1. Menerapkan komitmen sebagai pendidik yang berpikir terbuka, kritis, inovatif, dan percaya 

diri dalam mengemban tugas 

2. Menerapkan konsep-konsep dasar ilmu pendidikan dan biologi dalam merancang 

pembelajaran biologi 

3. Merancang dan menerapkan sistem evaluasi pembelajaran biologi 

4. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, dan emosional secara tepat 

5. Menerapkan keteladanan diri bagi peserta didik dan masyarakat 

6. Mengembangkan kreativitas dalam merancang pembelajaran kontekstual berbasis 

kemaritiman 

7. Memahami konsep dasar kemaritiman serta menunjukkan kepekaan terhadap isu-isu terkait 

kemaritiman 
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8. Kemampuan mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data di 

bidang pendidikan 

9. Kemampuan melaksanakan dan mempublikasikan hasil penelitian di bidang pendidikan 

biologi 

10. Menerapakan manajemen dan pengelolaan laboratorium biologi pada satuan pendidikan 

dasar dan menengah 

 

 

6.2.RUMUSAN RINCI KOMPETENSI LULUSAN 
1. Kemampuan memahami dan menerapkan konsep dasar dan filosofi pendidikan IPA pada 

satuan pendidikan dasar dan menengah  

2. Kemampuan merancang, melaksanakan dan menerapkan system evaluasi serta penilaian 

pembelajaran biologi pada satuan pendidikan dasar dan menengah  

3. Kemampuan memahami perkembangan karakteristik peserta didik dari aspek akademik, 

fisik, sosial, emosional serta tepat dan menerapkan keteladanan untuk menjadi pribadi 

unggul dalam satuan pendidikan dasar dan menengah serta masyarakat  

4. Kemampuan menerapkan manajemen strategis dan pengelolaan laboratorium biologi pada 

satuan pendidikan dasar dan menengah serta mengaplikasikan kemampuan kewirausahaan di 

bidang biologi dan pendidikan biologi dengan penuh tanggung jawab  

5. Kemampuan melaksanakan dan mempublikasikan hasil penelitian di bidang Pendidikan 

Biologi, yang dapat digunakan dalam memberikan berbagai alternative pemecahan masalah 

pada satuan pendidikan dasar dan menengah  

6. Kemampuan menerapkan pedagogi spesifik untuk membelajarkan konsep Biologi dengan 

mempertimbangkan sifat, karakter konsep dan pedagogi yang tepat sebagai implementasi 

technological pedagogical content knowledge  

7. Menerapkan konsep biologi dan teknologi kependidikan dalam mengembangkan produk-

produk pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan IPTEKS untuk mendukung 

terselenggaranya pembelajaran biologi  

8. Memiliki kepribadian yang bertanggungjawab, memiliki komitmen sebagai pendidik, 

berpikir terbuka, kritis, inovatif, percaya diri dalam mengemban tugasnya sebagai guru 

biologi.  

9. Kemampuan menguasai konsep, prinsip dan prosedur dasar biologi serta terapannya dalam 

pembelajaran biologi di sekolah  

10. Menguasai filosofi, pendekatan, metode, model, media, dan evaluasi/assesmen untuk 

mendukung pembelajaran biologi di sekolah  

11. Kemampuan menganalisis kurikulum Biologi Sekolah Menengah dan implementasinya 

dalam proses pembelajaran  

12. Kemampuan menguasai keterampilan kerja dan kemampuan managerial pengelolaan 

laboratorium sekolah dengan pemanfaatan perkembangan IPTEKS  

13. Mampu memecahkan permasalahan pendidikan biologi melalui penelitian ilmiah dengan 

memanfaatkan kemajuan IPTEKS sesuai dengan konteks sekolah dan perkembangan peserta 

didik  

14. Memiliki moral, etika, tanggungjawab, kepribadian, dan kemandirian yang baik di dalam 

menyelesaikan tugas sebagai pendidik biologi.  

15. Kemampuan mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai pendidik yang berkarakter 

dan patut untuk diteladani oleh peserta didik 
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7. KAITAN PROFIL DAN RUMUSAN KOMPETENSI 

Kompetensi lulusan dirumuskan dari setiap poin profil lulusan, sebagaimana dirinci pada 

matriks berikut. 

NO PROFIL LULUSAN  CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI 

(PLO/KOMPETENSI LULUSAN) 

1 

  

Calon Guru IPA pada satuan 

pendidikan dasar (SMP/ MTs)  

  

1. Menerapkan komitmen sebagai pendidik yang berpikir 

terbuka, kritis, inovatif, dan percaya diri dalam 

mengemban tugas 

2. Menerapkan konsep-konsep dasar ilmu pendidikan dan 

biologi dalam merancang pembelajaran biologi  

  

  

  

Calon Guru biologi pada satuan 

pendidikan menengah (SMA/ 

MA/ SMK) 

  

  

3. Merancang dan menerapkan sistem evaluasi 

pembelajaran biologi 

4. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, 

sosial, dan emosional secara tepat 

5. Menerapkan keteladanan diri bagi peserta didik dan 

masyarakat 

2 

  

Calon guru IPA dan Biologi yang 

mampu mengintegrasikan 

wawasan kemaritiman dalam 

proses pembelajaran  

  

1. Mengembangkan kreativitas dalam merancang 

pembelajaran kontekstual berbasis kemaritiman 

2. Memahami konsep dasar kemaritiman serta 

menunjukkan kepekaan terhadap isu-isu terkait 

kemaritiman  

3 

  

Peneliti di bidang pendidikan 

biologi pada satuan pendidikan 

dasar dan menengah 

  

1. Kemampuan mengambil keputusan strategis 

berdasarkan analisis informasi dan data di bidang 

pendidikan  

2. Kemampuan melaksanakan dan mempublikasikan hasil 

penelitian di bidang pendidikan biologi 

4 Pengelola laboratorium sekolah 

pada satuan pendidikan dasar dan 

menengah 

1. Menerapakan manajemen dan pengelolaan laboratorium 

biologi pada satuan pendidikan dasar dan menengah 
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8. KAITAN KOMPETENSI DENGAN ELEMEN KOMPETENSI    

 

  

NO 

  

PROFIL LULUSAN  

  

CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI 

(PLO/KOMPETENSI LULUSAN) 

ELEMEN 

KURIKULUM  

DESKRIPSI 

GENERIK 

LEVEL 6 KKNI 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

1 Calon Guru IPA pada 

satuan pendidikan 

dasar (SMP/ MTs)  

  

1. Menerapkan komitmen sebagai pendidik yang berpikir terbuka, kritis, 

inovatif, dan percaya diri dalam mengemban tugas √ √     √ √ 

 

√ 

   

 

  
2. Menerapkan konsep-konsep dasar ilmu pendidikan dan biologi dalam 

merancang pembelajaran biologi  √ √ √ √ √ √ 

  

√ 

  

  Calon Guru biologi 

pada satuan 

pendidikan menengah 

(SMA/ MA/ SMK) 

  

  

3. Merancang dan menerapkan sistem evaluasi pembelajaran biologi 
√ √   √ √ √ 

  

√ 

  

  
4. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, dan 

emosional secara tepat √ √     √ √ 

 

 

 

√ 

  

  5. Menerapkan keteladanan diri bagi peserta didik dan masyarakat 
√ √     √ √ 

 

√ 

   

2 

Calon guru IPA dan 

Biologi yang mampu 

mengintegrasikan 

wawasan kemaritiman 

dalam proses 

pembelajaran  

  

1. Mengembangkan kreativitas dalam merancang pembelajaran 

kontekstual berbasis kemaritiman 
√ √ √ √ √ √ 

  

 

√ 

  

  
2. Memahami konsep dasar kemaritiman serta menunjukkan kepekaan 

terhadap isu-isu terkait kemaritiman  
√   √ √ √ √ 

   

 

√ 

 

3 
Peneliti di bidang 

pendidikan biologi 

pada satuan 

pendidikan dasar dan 

menengah 

  

1. Kemampuan mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis 

informasi dan data di bidang pendidikan  √   √ √ √ √ 

  

√ 

 

 

 

  
2. Kemampuan melaksanakan dan mempublikasikan hasil penelitian di 

bidang pendidikan biologi 

√ √ √ √ √ √ 

  

 

 

√ 

  

4 

Pengelola 

laboratorium sekolah 

pada satuan 

pendidikan dasar dan 

menengah 

1. Menerapakan manajemen dan pengelolaan laboratorium biologi pada 

satuan pendidikan dasar dan menengah 

  √ √ √ √ √ 

  

 

 

 

√ 

  

KETERANGAN ELEMEN KURIKULUM LPTK: 

1. Nasionalisme dan landasan kepribadian = kompetensi kepribadian 

2. Penguasaan akademik kependidikan = kompetensi pedagodik 

3. Penguasaan ipteks = kompetensi profesional 

4. Kemampuan dan keterampilan berkarya = kompetensi profesional 

5. Sikap dan perilaku dalam berkarya = kompetensi kepribadian 
6. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat = kompetensi sosial 

dan professional 
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9. PEMILIHAN BAHAN KAJIAN 

No 

Capaian 

Pembelajaran 

Program Studi 

(PLO) 

Capaian Pembelajaran 

Perkuliahan (Course Learning 

Outcome – CLO) 

Bahan Kajian 

Nama Mata Kuliah 
Inti 

Keilmuan 
Iptek Pendukung 

Bio Pdg Lab ICT Tools B.Asing 

1 

 

Menerapkan konsep-

konsep dasar ilmu 

pendidikan dan biologi 

dalam merancang 

pembelajaran biologi 

yang sesuai pada satuan 

pendidikan dasar dan 

menengah 

Kemampuan memahami dan 

menerapkan konsep dasar dan filosofi 

pendidikan IPA pada satuan 

pendidikan dasar dan menengah  

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 MKDK 5 Mata Kuliah 10 

SKS (Fakultas) 

 

 Strategi Pembelajaran 

(Prodi) 

 

 MKBK 81 SKS 

 

 MKBK 79 SKS 

Contoh: Biologi Dasar 

2 Merancang, 

melaksanakan dan 

menerapkan system 

evaluasi serta penilaian 

pembelajaran biologi 

pada satuan pendidikan 

dasar dan menengah 

Kemampuan merancang, melaksanakan 

dan menerapkan system evaluasi serta 

penilaian pembelajaran biologi pada 

satuan pendidikan dasar dan menengah  

 √  √  √  Penilaian Pembelajaran 

(Prodi) 

3 Memahami 

perkembangan 

karakteristik peserta 

didik dari aspek 

akademik, fisik, sosial, 

emosional serta tepat 

dan menerapkan 

keteladanan untuk 

menjadi pribadi unggul 

dalam satuan 

pendidikan dasar dan 

menengah serta 

masyarakat 

Kemampuan memahami 

perkembangan karakteristik peserta 

didik dari aspek akademik, fisik, sosial, 

emosional serta tepat dan menerapkan 

keteladanan untuk menjadi pribadi 

unggul dalam satuan pendidikan dasar 

dan menengah serta masyarakat  

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 √ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 √ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 Psikologi Pddk. 

(Fakultas) 

 

 

 Profesi Kependidikan 

(Fakultas) 

 

 DDMIPA 

4 Menerapkan 

manajemen strategis 

dan pengelolaan 

laboratorium biologi 

pada satuan pendidikan 

dasar dan menengah 

serta mengaplikasikan 

Kemampuan menerapkan manajemen 

strategis dan pengelolaan laboratorium 

biologi pada satuan pendidikan dasar 

dan menengah serta mengaplikasikan 

kemampuan kewirausahaan di bidang 

biologi dan pendidikan biologi dengan 

penuh tanggung jawab  

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 Teknik dan manajemen 

lab (prodi) 

 

 Teknik Manajemen 

Laboratorium 
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kemampuan 

kewirausahaan di 

bidang biologi dan 

pendidikan biologi 

dengan penuh tanggung 

jawab  

5 Melaksanakan dan 

mempublikasikan hasil 

penelitian di bidang 

Pendidikan Biologi, 

yang dapat digunakan 

dalam memberikan 

berbagai alternative 

pemecahan masalah 

pada satuan pendidikan 

dasar dan menengah 

Kemampuan melaksanakan dan 

mempublikasikan hasil penelitian di 

bidang Pendidikan Biologi, yang dapat 

digunakan dalam memberikan berbagai 

alternative pemecahan masalah pada 

satuan pendidikan dasar dan menengah  

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 √ 

 

√ 

 

√ 

 

 √ 

 

√ 

 

√ 

 

 Metode Penelitian Pend. 

(Prodi) 

 

 Seminar Biologi 

 

 

6 Menerapkan pedagogi 

spesifik untuk 

membelajarkan konsep 

Biologi dengan 

mempertimbangkan 

sifat, karakter konsep 

dan pedagogi yang 

tepat sebagai 

implementasi 

technological 

pedagogical content 

knowledge (TPCK) 

Kemampuan menerapkan pedagogi 

spesifik untuk membelajarkan konsep 

Biologi dengan mempertimbangkan 

sifat, karakter konsep dan pedagogi 

yang tepat sebagai implementasi 

technological pedagogical content 

knowledge  

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 √ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 √ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 Telaah Kurikulum  

(Prodi) 

 

 Problematika Pend. 

(Prodi) 

 

 Strategi dan Media 

Pembelajaran (Prodi) 

 

 PPL (Prodi) 

 

 

7 Menerapkan konsep 

biologi dan teknologi 

kependidikan dalam 

mengembangkan 

produk-produk 

pembelajaran dengan 

memanfaatkan 

kemajuan IPTEKS 

untuk mendukung 

terselenggaranya 

pembelajaran biologi 

Menerapkan konsep biologi dan 

teknologi kependidikan dalam 

mengembangkan produk-produk 

pembelajaran dengan memanfaatkan 

kemajuan IPTEKS untuk mendukung 

terselenggaranya pembelajaran biologi  

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 Telaah Kurikulum  

(Prodi) 

 

 Bioteknologi 

 

 

 Media Pembelajaran 

(Prodi) 

 

 

8 Memiliki kepribadian Memiliki kepribadian yang  √  √  √  MKU 7 Matkul 21 SKS 
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yang 

bertanggungjawab, 

memiliki komitmen 

sebagai pendidik, 

berpikir terbuka, kritis, 

inovatif, percaya diri 

dalam mengemban 

tugasnya sebagai guru 

biologi 

bertanggungjawab, memiliki komitmen 

sebagai pendidik, berpikir terbuka, 

kritis, inovatif, percaya diri dalam 

mengemban tugasnya sebagai guru 

biologi.  

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 MKDK 6 MatKul 15 SKS 

 

 MKKPP 5 MatKul 15 

SKS 

 

 MKPP 3 MatKul 12 SKS 

 

 MKBK 81 SKS 

 

 MKDK 15 SKS 

 

  MKBK Pilihan * 4 

MatKul 8 SKS 

9 Menguasai konsep, 

prinsip dan prosedur 

dasar biologi serta 

terapannya dalam 

pembelajaran biologi di 

sekolah 

Kemampuan menguasai konsep, 

prinsip dan prosedur dasar biologi serta 

terapannya dalam pembelajaran biologi 

di sekolah  

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 MKBK 81 SKS 

 

 MKBK 81 SKS 

Contoh: Biologi Dasar 

 

10 Menguasai filosofi, 

pendekatan, metode, 

model, media, dan 

evaluasi/assesmen 

untuk mendukung 

pembelajaran biologi di 

sekolah 

Menguasai filosofi, pendekatan, 

metode, model, media, dan 

evaluasi/assesmen untuk mendukung 

pembelajaran biologi di sekolah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 √ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 √ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 Strategi Pembelajaran 

(prodi) 

 

 Telaah Kurikulum (prodi) 

 Evaluasi pembelajaran 

(prodi) 

 

 PPL (Fakultas) 

 

11 Menganalisis 

kurikulum Biologi 

Sekolah Menengah dan 

implementasinya dalam 

proses pembelajaran 

Kemampuan menganalisis kurikulum 

Biologi Sekolah Menengah dan 

implementasinya dalam proses 

pembelajaran  

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 √ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 Telaah Kurikulum (Prodi) 
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12 Menguasai 

keterampilan kerja dan 

kemampuan managerial 

pengelolaan 

laboratorium sekolah 

dengan pemanfaatan 

perkembangan IPTEKS 

Kemampuan menguasai keterampilan 

kerja dan kemampuan managerial 

pengelolaan laboratorium sekolah 

dengan pemanfaatan perkembangan 

IPTEKS  

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 Teklab 

 

 Strategi Media 

Pembelajaran (Prodi) 

 

 Multimedia Pembelajarna  

 

13 Mampu memecahkan 

permasalahan 

pendidikan biologi 

melalui penelitian 

ilmiah dengan 

memanfaatkan 

kemajuan IPTEK sesuai 

dengan konteks sekolah 

dan perkembangan 

peserta didik Capaian 

Pembelajaran Program 

Studi 

Mampu memecahkan permasalahan 

pendidikan biologi melalui penelitian 

ilmiah dengan memanfaatkan 

kemajuan IPTEK sesuai dengan 

konteks sekolah dan perkembangan 

peserta didik  

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 √ 

 

√ 

 

√ 

 

 √ 

 

√ 

 

√ 

 

 Metde Penelitian 

Pendidikan 

 

 Problematika Pendidikan 

 

 Seminar Biologi 

14 Memiliki moral, etika, 

tanggungjawab, 

kepribadian, dan 

kemandirian yang baik 

di dalam menyelesaikan 

tugas sebagai pendidik 

biologi 

Memiliki moral, etika, tanggungjawab, 

kepribadian, dan kemandirian yang 

baik di dalam menyelesaikan tugas 

sebagai pendidik biologi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 MKU 7 Matkul 21 SKS 

 

 MKDK 6 MatKul 15 SKS 

 

 MKKPP 5 MatKul 15 

SKS 

 

 MKPP 3 MatKul 12 SKS 

 

 MKBK 81 SKS 

 

 MKDK 15 SKS 

 

  MKBK Pilihan * 4 

MatKul 8 SKS 

 

15 Mengembangkan diri 

secara berkelanjutan 

sebagai pendidik yang 

berkarakter dan patut 

untuk diteladani oleh 

peserta didik 

Kemampuan mengembangkan diri 

secara berkelanjutan sebagai pendidik 

yang berkarakter dan patut untuk 

diteladani oleh peserta didik 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 √ 

 

√ 

 
 MKBK Pilihan * 4 

MatKul 8 SKS 
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10. PENETAPAN NAMA DAN SKS MATA KULIAH 

Berdasarkan analisis bahan kajian, maka ditetapkan mata kulian berikut sesuai 

untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah dirumuskan. 

NO  KELOMPOK MK KODE MK SKS 

1 AMDAL* PB1348 2 

2 Anatomi dan Fisiologi Manusia PB1114 3 

3 Anatomi Tumbuhan  PB1115 3 

4 Bahasa Indonesia UM1104 3 

5 Bahasa Inggris  UM1105 3 

6 Bahasa Inggris untuk Biologi PB1116 2 

7 Belajar dan Pembelajaran  PP1208 2 

8 Biokimia PB1117 3 

9 Biologi Dasar PB1118 3 

10 Biologi Laut* PB1349 2 

11 Biologi Sel  PB1119 3 

12 Bioteknologi  PB1120 3 

13 Dasar-Dasar Pendidikan Mipa PB1121 2 

14 Ekologi Hewan PB1122 3 

15 Ekologi Tumbuhan PB1123 3 

16 Evaluasi Pembelajaran Biologi PB1124 3 

17 Evolusi  PB1125 3 

18 Fisika Dasar PB1126 3 

19 Fisiologi Hewan  PB1127 3 

20 Fisiologi Tumbuhan  PB1128 3 

21 Genetika PB1129 3 

22 Ilmu Pengetahuan Lingkungan  PB1130 3 

23 Kimia Dasar PB1131 3 

24 Konservasi Sumberdaya Pesisir* PB1350 2 

25 Matematika Dasar PB1132 3 

26 Metode Penelitian Pendidikan  PB1133 3 

27 Microteaching  PB1134 4 

28 Mikrobiologi PB1135 3 

29 Morfologi Tumbuhan  PB1136 3 

30 Multimedia Pembelajaran PB1137 3 

31 Pendidikan Agama UM1101 3 

32 Pendidikan Kewarganegaraan  UM1103 3 

33 Pendidikan Pancasila UM1102 3 

34 Pengantar Ilmu dan Teknologi 

Maritim UM1106 

3 
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35 Pengantar Pendidikan  PP1209 2 

36 Praktek Pengalaman Lapangan  (PPL) PP1212 4 

37 Problematika Pendidikan Biologi* PB1351 2 

38 Profesi Kependidikan PP1210 2 

39 Psikologi Pendidikan PP1211 2 

40 Seminar Biologi  PB1138 2 

41 Skripsi PB1147 6 

42 Statistika Pendidikan PP1213 3 

43 Strategi dan Media Pembelajaran Biologi PB1139 3 

44 Struktur dan Perkembangan Hewan PB1140 4 

45 Taksonomi Invertebrata PB1141 3 

46 Taksonomi Tumbuhan Rendah  PB1142 3 

47 Taksonomi Tumbuhan Tinggi PB1143 3 

48 Taksonomi Vertebrata PB1144 3 

49 Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu UM1107 3 

50 Teknik dan Manajemen Laboratorium Biologi  PB1145 3 

51 Telaah Kurikulum Biologi PB1146 3 

 

11. STRUKTUR KURIKULUM DAN SEBARAN MATA KULIAH 

11. 1. PENGELOMPOKAN MATA KULIAH MENURUT KETENTUAN UNTUK 

LPTK 

I. MATA KULIAH UMUM (MKU) 

NO KODE MATA KULIAH BOBOT 

1 UM1101 Pendidikan Agama 3 

2 UM1102 Pendidikan Pancasila 3 

3 UM1103 Pendidikan Kewarganegaraan  3 

4 UM1104 Bahasa Indonesia 3 

5 UM1105 Bahasa Inggris  3 

6 UM1106 Pengantar Ilmu dan Teknologi Maritim 3 

7 UM1107 Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu 3 

      21 

II. MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN (MKDK) 

8 PP1208 Belajar dan Pembelajaran  2 

9 PP1209 Pengantar Pendidikan  2 

10 PP1210 Profesi Kependidikan 2 

11 PP1211 Psikologi Pendidikan 2 

12 PP1212 Praktek Pengalaman Lapangan 4 

13 PP1213 Statistika Pendidikan 3 
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III. MATA KULIAH BIDANG KEAHLIAN (MKBK) 

14 PB1114 Anatomi dan Fisiologi Manusia 3 

15 PB1115 Anatomi Tumbuhan  3 

16 PB1116 Bahasa Inggris untuk Biologi 2 

17 PB1117 Biokimia 2 

18 PB1118 Biologi Dasar 3 

19 PB1119 Biologi Sel  3 

20 PB1120 Bioteknologi  3 

21 PB1122 Ekologi Hewan 3 

22 PB1123 Ekologi Tumbuhan 3 

23 PB1125 Evolusi  3 

24 PB1126 Fisika Dasar 3 

25 PB1127 Fisiologi Hewan  3 

26 PB1128 Fisiologi Tumbuhan  3 

27 PB1129 Genetika 3 

28 PB1130 Ilmu Pengetahuan Lingkungan  3 

29 PB1131 Kimia Dasar 3 

30 PB1132 Matematika Dasar 3 

31 PB1136 Morfologi Tumbuhan  3 

32 PB1140 Struktur dan Perkembangan Hewan 4 

33 PB1141 Taksonomi Invertebrata 3 

34 PB1142 Taksonomi Tumbuhan Rendah  3 

35 PB1143 Taksonomi Tumbuhan Tinggi 3 

36 PB1144 Taksonomi Vertebrata 3 

37 PB1145 Teknik dan Manajemen Laboratorium Biologi  3 

38 PB1349 Biologi Laut* 2 

39 PB1350 Konservasi Sumberdaya Pesisir* 

40 PB1348 AMDAL* 2 

41 PB1351 Problematika Pendidikan Biologi* 

42 PB1138 Seminar Biologi 3 

43 PB1135 Mikrobiologi 3 

   81 

IV. MATA KULIAH KETERAMPILAN PROSES PEMBELAJARAN (MKKPP) 

43 PB1121 Dasar-Dasar Pendidikan Mipa 2 

44 PB1146 Telaah Kurikulum Biologi 3 

45 PB1139 Strategi dan Media Pembelajaran Biologi 3 

46 PB1134 Microteaching  4 

47 PB1124 Evaluasi Pembelajaran Biologi 3 

   15 

V. MATA KULIAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (MKPP) 
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48 PB1133 Metode Penelitian Pendidikan  3 

49 PB1137 Multimedia Pembelajaran 3 

50 PB1147 Skripsi  6 

      12 

   

11.2. PENGELOMPOKAN MATA KULIAH BERDASARKAN KELOMPOK 

KOMPETENSI 

Mata Kuliah Kompetensi Utama 

NO NAMA MATA KULIAH KODE MK SKS 

1 Pendidikan Agama UM1101 3 

2 Pendidikan Pancasila UM1102 3 

3 Pendidikan Kewarganegaraan  UM1103 3 

4 Bahasa Indonesia UM1104 3 

5 Bahasa Inggris  UM1105 3 

6 Pengantar Ilmu dan Teknologi Maritim UM1106 3 

7 Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu UM1107 3 

8 Anatomi dan Fisiologi Manusia PB1114 3 

9 Anatomi Tumbuhan  PB1115 3 

10 Bahasa Inggris untuk Biologi PB1116 2 

11 Biokimia PB1117 2 

12 Biologi Dasar PB1118 3 

13 Biologi Sel  PB1119 3 

14 Bioteknologi  PB1120 3 

15 Dasar-Dasar Pendidikan Mipa PB1121 2 

16 Ekologi Hewan PB1122 3 

17 Ekologi Tumbuhan PB1123 3 

18 Evaluasi Pembelajaran Biologi PB1124 3 

19 Evolusi  PB1125 3 

20 Fisika Dasar PB1126 3 

21 Fisiologi Hewan  PB1127 3 

22 Fisiologi Tumbuhan  PB1128 3 

23 Genetika PB1129 3 

24 Ilmu Pengetahuan Lingkungan  PB1130 3 

25 Kimia Dasar PB1131 3 

26 Matematika Dasar PB1132 3 

27 Metode Penelitian Pendidikan  PB1133 3 

28 Microteaching  PB1134 4 

29 Mikrobiologi PB1135 3 

30 Morfologi Tumbuhan  PB1136 3 
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31 Multimedia Pembelajaran PB1137 3 

32 Seminar Biologi  PB1138 3 

33 Strategi dan Media Pembelajaran Biologi PB1139 3 

34 Struktur dan Perkembangan Hewan PB1140 4 

35 Taksonomi Invertebrata PB1141 3 

36 Taksonomi Tumbuhan Rendah  PB1142 3 

37 Taksonomi Tumbuhan Tinggi PB1143 3 

38 Taksonomi Vertebrata PB1144 3 

39 Teknik dan Manajemen Laboratorium Biologi  PB1145 3 

40 Telaah Kurikulum Biologi PB1146 3 

41 Skripsi PB1147 6 

Mata Kuliah Kompetensi Pendukung 

42 Belajar dan Pembelajaran  PP1208 2 

43 Pengantar Pendidikan  PP1209 2 

44 Profesi Kependidikan PP1210 2 

45 Psikologi Pendidikan PP1211 2 

46 PPL PP1212 4 

47 Statistika Pendidikan PP1213 3 

Mata Kuliah Kompetensi Lainnya 

48 AMDAL* PB1348 
2 

49 Biologi Laut* PB1349 

50 Konservasi Sumberdaya Pesisir* PB1350 
2 

51 Problematika Pendidikan Biologi* PB1351 

  TOTAL SKS 144 

 

11.3. SEBARAN MATA KULIAH PADA TIAP SEMESTER 

SEMESTER 1 

NO KODE MK MATAKULIAH BOBOT sks 

1 UM1101 Pendidikan Agama 3 

2 PB1132 Matematika Dasar  3 

3  PB1121 Dasar-Dasar Pendidikan Mipa 2 

4  UM1105 Bahasa Inggris  3 

5  PP1209 Pengantar Pendidikan 2 

6  PB1118 Biologi Dasar 3 

7  PP1208 Belajar dan Pembelajaran  2 

  18 

 



Page | 15  
 

SEMESTER 2 

NO 
KODE 

MK 
MATAKULIAH BOBOT sks 

1  PB1131 Kimia Dasar  3 

2  UM1104 Bahasa Indonesia 3 

3  UM1106 Pengantar Ilmu dan Teknologi Maritim 3 

4  PB1130 Ilmu Pengetahuan Lingkungan  3 

5  PB1145 Teknik dan Manajemen lab. Biologi 3 

6  PB1126 Fisika Dasar  3 

   18 

EMESTER 3 

NO KODE MK MATAKULIAH BOBOT sks 

1  UM1103 Pendidikan Kewarganegaraan  3 

2  UM1107 Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu 3 

3  PB1141 Taksonomi Invertebrata 3 

4  PB1142 Taksonomi Tumbuhan Rendah 3 

5  PB1135 Mikrobiologi  3 

6  PB1136 Morfologi Tumbuhan  3 

7  PB1116 Bahasa Inggris untuk Biologi 2 

   20 

SEMESTER 4 

NO 
KODE 

MK 
MATAKULIAH BOBOT sks 

1  PB1146 Telaah Kurikulum Biologi 3 

2  PB1139 Strategi dan Media Pembelajaran Biologi 3 

3  PB1143 Taksonomi Tumbuhan Tinggi 3 

4  PB1144 Taksonomi Vertebrata 3 

5  UM1102 Pendidikan Pancasila  3 

6  PP1213 Statistika Pendidikan 3 

7  PP1211 Psikologi Pendidikan 2 

    20 

SEMESTER 5 

NO KODE MK MATAKULIAH BOBOT sks 

1  PB1124 Evaluasi Pembelajaran Biologi 3 

2  PB1123 Ekologi Tumbuhan 3 

3  PB1117 Biokimia 2 

4  PB1115 Anatomi Tumbuhan  3 

5  PB1133 Metode Penelitian Pendidikan  3 
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6  PB1119 Biologi Sel  3 

  17 

SEMESTER 6 

NO KODE MK MATAKULIAH BOBOT sks 

1  PB1134 Microteaching 4 

2  PP1210 Profesi Kependidikan  2 

3  PB1138 Seminar Biologi 3 

4  PB1140 Struktur dan Perkembangan Hewan 4 

5 PB1127 Fisiologi Hewan 3 

6 PB1128 Fisiologi Tumbuhan  3 

  19 

SEMESTER 7 

NO 
KODE 

MK 
MATAKULIAH BOBOT sks 

1  PP1212 Praktek Pengalaman Lapangan  4 

2  PB1129 Genetika 3 

3  Mata kuliah pilihan* 2 

4  PB1120 Bioteknologi  3 

5  PB1137 Multimedia Pembelajaran 3 

6  PB1114 Anatomi dan Fisiologi Manusia 3 

  18 

SEMESTER 8 

NO 
KODE 

MK 
MATAKULIAH BOBOT sks 

1  PB1147 Skripsi  6 

2  PB1125 Evolusi 3 

3  Mata kuliah pilihan* 2 

4  PB1122 Ekologi Hewan 3 

        

  14 

*Mata kuliah pilihan adalah sebagai berikut:  

No Kode MK Nama MK Bobot sks 

1  PB1348 AMDAL 2 

2  PB1351 Problematika Pendidikan Biologi 2 

3  PB1349 Biologi Laut* 2 

4  PB1350 Konservasi Sumberdaya Pesisir* 2 
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12. SISTEM PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN 

12.1. SISTEM PEMBELAJARAN 

Sistem pembelajaran dan penilaian di Pendidikan Biologi merupakan satu kesatuan 

yang memerlukan sinergisitas, sesuai dengan sistem pembelajaran dan penilaian yang 

terdapat pada Peraturan Rektor Nomor 2 tentang Pedoman Kurikulum Tahun 2015. Sistem 

Pembelajaran yang digunakan berlandaskan perubahan paradigma pembelajaran. Bentuk 

perubahan-perubahan tersebut adalah: (i) perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat 

lokal ke masyarakat dunia (global), (ii) perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi 

demokratis (utamanya dalam pendidikan dan praktek berkewarganegaraan), dan (iii) 

perubahan dari pertumbuhan ekonomik ke perkembangan kemanusiaan. Perubahan 

paradigma pembelajaran disempurnakan dengan adanya empat pilar pendidikan tinggi oleh 

UNESCO (learning to know, learning to do, learning to live together dan learning to be), 

menuntut pergeseran pola pembelajaran dari pembelajaran yang terpusat pada dosen (TCL/ 

Teaching Centered Learning) menjadi pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa (SCL/ 

Student Centered Learning) dengan memfokuskan pada capaian pembelajaran yang 

diharapkan. Sehingga proses pembelajaran mengutamakan pengembangan kreativitas, 

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian 

dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Ciri-ciri pembelajaran yang berpusat pada 

mahasiswa adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa aktif mengembangkan pengetahuan dari keterampilan yang dipelajari 

2. Mahasiswa aktif terlibat dalam mengelola pengetahuan 

3. Tidak hanya menekankan pada penguasaan materi, tetapi juga mengembangkan 

karakter mahasiswa (Life-long learning) 

4. Memanfaatkan banyak media (multimedia) 

5. Fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi dilakukan bersama mahasiswa 

6. Proses pembelajaran dan asesmen dilakukan secara berkesinambungan dan 

terintgrasi 

7. Penekanan pada proses pengembangan pengetahuan. Kesalahan dinilai dan 

dijadikan sumber pembelajaran.  

Rencana pembelajaran difokuskan pada „panduan mahasiswa belajar‟. Proses 

pembelajaran menjadi satu dengan penilaian hasil belajar dengan mengembangkan sistem 

asesmen dalam kegiatan „pembelajaran‟. Apabila terdapat masalah belajar mahasiswa, 

dapat dideteksi lebih awal dalam proses lewat asesmen tugas mahasiswa, sehingga dapat 

dilakukan perbaikan saat itu juga secara sistem.  

 Selain berpusat pada mahasiswa, karakteristik proses pembelajaran juga bersifat 

interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif, sesuai 

dengan arahan pada permendikbud nomor 49 tahun 2014 pasal 11. Ciri metode 

pembelajaran SCL sesuai unsurnya dapat dirinci sebagai berikut: dosen, berperan sebagai 

fasilitator dan motivator; mahasiswa, harus menunjukkan kinerja, yang bersifat kreatif yang 

mengintergrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik dan afeksi secara utuh; proses 

interaksinya, menitikberatkan pada “method of inquiry and discovery”; sumber belajarnya, 

bersifat multi demensi, artinya bisa didapat dari mana saja; dan lingkungan belajarnya, 

harus terancang dan kontekstual.  
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Dengan demikian, model pembelajaran yang diterapkan di Prodi Pendidikan 

Biologi FKIP UMRAH mengacu karakteristik proses pembelajaran dan karakteristik mata 

kuliah antara lain: (1) Small Group Discussion; (2) Role-Play & Simulation; (3) Case 

Study; (4) Discovery Learning (DL); (5) SelfDirected Learning (SDL); (6) Cooperative 

Learning (CL); (7) Collaborative Learning(CbL); (8)Contextual Instruction (CI); (9) 

Project Based Learning (PjBL); dan (10) Problem Based Learning and Inquiry (PBL). 

Selain kesepuluh model tersbut, masih banyak model pembelajaran lain yang dapat 

diterapkan. Setiap pendidik/dosen Prodi Pendidikan Biologi juga berupaya kreatif dalam 

mengembangkan model pembelajarannya sendiri yang disesuaikan dengan kondisi 

mahasiswa, karakteristik bidang keilmuan, serta sarana dan prasarana.  

Perencanaan proses pembelajaran dituangkan secara sistematis dalam Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS), yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara 

mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan /atau 

teknologi dalam Prodi Pendidikan Biologi. RPS paling sedikit memuat: 

1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen 

pengampu;  

2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;  

3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan;  

4. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;  

5. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus 

dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;  

6. metode pembelajaran;  

7. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai  

8. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;  

9. daftar referensi yang digunakan.  

Selanjutnya dosen menyusun Rencana Pembelajaran (RP) (yang merupakan 

penjabaran dari RPS) untuk setiap pertemuan perkuliahan. Pelaksanaan pembelajaran 

dilaksanakan sesuai RP dan RPS yang telah disusun. Bentuk pembelajaran yang digunakan 

adalah kuliah, responsi, seminar, praktikum, dan penelitian, serta pengabdian kepada 

masyarakat.  
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12.2. SISTEM PENILAIAN  

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:  

1. prinsip penilaian;  

2. teknik dan instrumen penilaian;  

3. mekanisme dan prosedur penilaian;  

4. pelaksanaan penilaian;  

5. pelaporan penilaian; dan  

6. kelulusan mahasiswa. 

dengan rincian sebagai berikut:  

1. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan 

transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 

2. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, dan 

angket. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan 

khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan 

instrumen penilaian. Instrumen yang digunakan prodi pendidikan biologi, sesuai 

arahan dalam peraturan rektor nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman kurikulum 

bagian proses asesmen adalah Rubrik. Instrumen rubrik sesuai dengan proses 

asesmen yang dipakai yaitu Asesmen Kinerja (Authentic Assessment /Performance 

Asssessment yang didefinisikan sebagai “Penilaian terhadap proses perolehan, 

penerapan pengetahuan dan keterampilan, melalui proses pembelajaran yang 

menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam proses maupun produk”. Rubrik 

merupakan panduan asesmen yang menggambarkan kriteria yang digunakan dosen 

dalam menilai dan memberi tingkatan ketercapaian hasil belajar/kerja mahasiswa. 

Selain itu rubrik memuat daftar karakteristik unjuk kerja yang diharapkan terwujud 

/tertampilkan dalam proses dan hasil kerja mahasiswa, dan dijadikan panduan untuk 

mengevaluasi masing-masing karakteristik tersebut. Di dalam pembelajaran, dosen 

menggunakan rubrik deskriptif dan rubrik holistic, sedangkan dalam penelitian atau 

survei, menggunakan rubrik skala  persepsi.  

3. Mekanisme penilaian terdiri atas: 

a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, 

indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan 

rencana pembelajaran  

b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, 

indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. 

c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil 

penilaian kepada mahasiswa; dan  

d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara 

akuntabel dan transparan.  
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Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau 

soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 

4. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat 

dilakukan oleh:  

a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 

b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan 

mahasiswa; dan/atau  

c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku 

kepentingan yang relevan.  

5. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh 

suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:  

a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;  

b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;  

c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; 

d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau  

e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.  

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran 

sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan 

di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). IPS dinyatakan 

dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai 

huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi 

dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Mahasiswa 

berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi 

semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika 

akademik. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi 

dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). IPK dinyatakan dalam besaran 

yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata 

kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks 

mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.  

6. Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi dinyatakan lulus apabila telah menempuh 

seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan 

yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih 

besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). Kelulusan mahasiswa Prodi 

Pendidikan Biologi dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, 

atau pujian dengan kriteria:  

a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai 

indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 

3,00 (tiga koma nol);  

b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila 

mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 

dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau  

c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks 

prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). 
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Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat 

keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan. 

 

13. EVALUASI KURIKULUM  

Evaluasi kurikulum dilakukan untuk mengukur seberapa jauh penerapan kurikulum 

berbasis KKNI yang dikembangkan dapat dipakai sebagai pedoman pengembangan dan 

pelaksanaan kegiatan akademik di Program Studi Pendidikan Biologi. Evaluasi Kurikulum 

Memegang Peranan Penting Baik Dalam Peningkatan mutu lulusan, maupun Pada 

Pengambilan keputusan perbaikan dalam Kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat menyajikan 

informasi mengenai kesesuaian, efektifitas dan efisiensi  kurikulum tersebut terhadap 

tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya, yang mana informasi ini sangat 

berguna sebagai bahan pembuat keputusan  apakah kurikulum tersebut masih dijalankan 

tetapi perlu revisi atau kurikulum tersebut harus diganti dengan kurikulum yang 

baru. Evaluasi kurikulum juga penting dilakukan dalam rangka  penyesuaian dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar yang berubah. 

Evaluasi kurikulum dapat menyajikan bahan informasi mengenai area-area 

kelemahan kurikulum sehingga dari hasil evaluasi dapat dilakukan proses perbaikan 

menuju yang lebih baik. Fokus evaluasi kurikulum dapat dilakukan pada outcome dari 

kurikulum tersebut (outcomes based evaluation) dan juga dapat pada komponen kurikulum 

tersebut (intrinsic evaluation). Pada outcomes based evaluation  pertanyaan yang muncul 

pada jenis adalah “apakah kurikulum telah mencapai tujuan yang harus dicapainya?” dan 

“bagaimanakah pengaruh kurikulum terhadap suatu pencapaian yang diinginkan?”. 

Sedangkan fokus evaluasi intrinsic evaluation seperti evaluasi sarana prasarana penunjang 

kurikulum, evaluasi sumber daya manusia untuk menunjang kurikulum dan karakteristik 

mahasiswa yang menjalankan kurikulum tersebut. Untuk memperoleh gambaran dan 

informasi yang lengkap tentang kurikulum, maka dalam mekanisme evaluasi kurikulum 

kedua pendekatan ini perlu dilakukan. Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan 

evaluasi kurikulum sekurang-kurangnya adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan 

kebutuhan nyata di masyarakat), isi kurikulum (set mata kuliah), proses pembelajaran, dan 

cara evaluasi hasil pembelajaran. 

Evaluasi kurikulum perlu dilakukan secara komprehensif dan obyektif dengan 

berbagai cara yang sesuai dengan unsur-unsur kurikulum yang akan dievaluasi serta 

indikator keberhasilan kurikulum yang terkait dengan unsur yang dievaluasi. Beberapa cara 

yang dapat dipakai antara lain adalah: sistem peer review (guna menghindarkan 

keberpihakan) untuk melihat isi maupun pengorganisasian kurikulum, tracer study untuk 

melihat relevansi ketercapaian sasaran kurikulum dengan kebutuhan, analisis kuesioner 

terhadap peserta didik untuk mengetahui suasana pembelajaran, analisis berbagai indikator 

keberhasilan yang lainnya, dan benchmarking dengan kurikulum program studi sejenis 

yang dilaksanakan pada perguruan tinggi lain.  

Evaluasi kurikulum perlu dilakukan secara periodik sesuai dengan unsur atau 

subyek yang dievaluasi. Evaluasi kurikulum yang lengkap dan menyeluruh harus 

dilaksanakan segera setelah outcome dari kurikulum tersebut dapat dinilai. Evaluasi 



Page | 22  
 

kurikulum meliputi evaluasi berbagai komponen dan unsur pembelajaran yang mendukung 

dilaksanakannya kurikulum yang bersangkutan untuk tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Selain itu, evaluasi kurikulum harus juga memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Perubahan paradigma lapangan pekerjaan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; 

b. Kebutuhan pembangunan bangsa yang harus bertumpu pada kemajuan ilmu 

pengetahuan, 

teknologi,industri, sosial dan kemanusiaan; 

c. Visi dan misi UMRAH sebagai perguruan tinggi riset dan pengembangan, maka perlu 

dipertimbangkan perlunya melakukan tidak sekedar evaluasi kurikulum beserta unsur 

pendukungnya. UMRAH juga harus melakukan evaluasi berbagai unsur dan komponen 

penting yang lainnya yang berpengaruh pada keberhasilan kebijakan pendidikan di 

UMRAH.  

Terdapat dua proses yang berpengaruh pada keberhasilan penyelenggaraan 

pendidikan, yaitu proses internal dan proses eksternal. Unsur-unsur yang menyatakan 

keberhasilan pada proses internal antara lain meliputi: 

a. Rata-rata jumlah lulusan yang dihasilkan setiap tahun; 

b. IP & IPK rata-rata lulusan yang dihasilkan setiap tahun; 

c. Rata-rata lama studi lulusan yang dihasilkan setiap tahun; 

f. Jumlah rata-rata lulusan dengan predikat cum laude; 

g. Students' Soft Skill (prestasi mahasiswa dalam berbagai aspek non-kurikuler yang 

berpengaruh pada ketrampilan yang bersangkutan dalam kehidupannya kelak di 

masyarakat); 

h. Kontribusi institusi (dampak langsung dari penyelenggaraan pendidikan & pengajaran 

yang dapat dinikmati oleh masyarakat); 

i. Institution recognition (pengakuan institusi oleh stake holders atas prestasinya, 

khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran). 

Pada dasarnya prestasi proses internal belum cukup menggambarkan prestasi 

sebenarnya dari kurikulum maupun penyelenggarakan suatu program pendidikan. Banyak 

faktor eksternal yang berpengaruh di luar sistem perguruan tinggi yang bersangkutan. 

Namun faktor-faktor eksternal  tersebut tidak dapat secara langsung dipengaruhi oleh 

unsur-unsur yang menciptakan prestasi proses internal pada perguruan tinggi yang 

bersangkutan. Unsur-unsur yang menyatakan keberhasilan sebenarnya dari suatu sistem 

pendidikan (termasuk kurikulum di dalamnya) adalah unsur-unsur pada utput proses 

eksternal, yang antara lain meliputi: 

a. Waktu tunggu rata-rata lulusan; 

b. Kualitas & peringkat pekerjaan yang diterima lulusan pada saat pertama kali bekerja; 
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c. Keluasan pe1uangbidang pekerjaan bagi lulusan; 

d. Gaji (pengakuan atas kompetensi, prestasi, tanggung jawab) yang diterima oleh lulusan 

pada pekerjaan pertama; 

e. Dampak pada pengembangan institusi (pengakuan stake holders dalam bentuk 

kontribusinya ikut serta mengembangkan institusi); 

f. Pengaruh lulusan maupun institusi dalam meningkatkan daya saing bangsa maupun 

kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap unsur-unsur internal dan eksternal tersebut, 

kemudian dapat diambil keputusan terhadap kurikulum yang sedang dijalankan, apakah 

akan direvisi atau bahkan diganti.  
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Lampiran: Deskripsi Mata Kuliah 

NO 

NAMA MATA 

KULIAH KODE MK 
SKS 

DESKRIPSI MK 

1 Pendidikan Agama UM1101 

 

3 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum/pengembangan 

kepribadian yang diberikan kepada semua mahasiswa pada semua 

program studi non-dik yang ada di Universitas Maritim Raja Ali 

Haji dengan tujuan meningkatkan iman, ketaqwaan, hubungan 

manusia dengan pencipta, sesama manusia, dan manusia dengan 

lingkungan sekitar.. Dalam perkuliahan ini dibahas materi-materi 

mengenai Makna, Tujuan, dan Metodologi Memahami Islam; 

Manusia, Agama, dan Islam; Al-Qur'an: Sumber Ajaran Islam 

Pertama; Hadits: Sumber Ajaran Islam Kedua; Ijtihad: Sumber 

Pengembangan Hukum Islam; Keimanan dan Ketakwaan; Ibadah: 

Aspek Ritual Umat Islam; Membangun Keluarga Yang Islami; 

Makanan dan Minuman dalam Islam; Konsep Dasar Ekonomi dan 

Transaksi dalam Sistem Muamalah Islam; Etos Kerja dan 

Entrepreneurship; Akhlak dan Tasawuf; Dakwah dan Amar 

Ma'ruf Nahyi Munkar; Islam dan Isu-Isu Kontemporer; dan 

Syari'ah, Fiqih dan Hukum Islam 

2 Pendidikan Pancasila UM1102 

3 

 

 Perkuliahan ini membahas tentang landasan dan tujuan 

Pendidikan Pancasila, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan 

bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila 

sebagai etika politik dan ideologi nasional, Pancasila dalam 

konteks ketatanegaraan R.I dan Pancasila sebagai paradigma 

kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

3 

Pendidikan 

Kewarganegaraan UM1103 

3 

Matakuliah ini membahas tentang pendidikan kewarganegaraan 

sebagai matakuliah pengembangan kepribadian, identitas nasional, 

negara dan konstitusi, hubungan negara dan warganegara, 

demokrasi, hak asasi manusia, wawasan nusantara sebagai 

geopolitik Indonesia, ketahanan nasional dan integritas nasional 
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4 Bahasa Indonesia UM1104 

3 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah pengembangan kepribadian 

bahasa Indonesia. Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan 

mahasiswa mampu (1) menggunakan bahasa Indonesia untuk 

memperkaya pikiran, gagasan, dan sikap ilmiah ke dalam berbagai 

bentuk karya ilmiah yang berkualitas (memenuhi syarat 

objektivitas, koherensi, kohesi, efektivitas, efisiensi, dan 

komunikatif); (2) menyunting secara kritis berbagai karya ilmiah 

dan menyempurnakannya berdasarkan hasil suntingan; 

(3) memanfaatkan kemahiran dalam berbahasa Indonesia untuk 

mengembangkan diri sepanjang hayat. Perkuliahan ini 

dilaksanakan dengan pendekatan komunikatif dan kontekstual 

melalui teknik diskusi, latihan, dan presentasi. 

5 Bahasa Inggris UM1105 

3 

Mata kuliah ini mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris 

dalam konteks 

pengetahuan dan persoalan biologi, baik yang bersifat konseptual 

maupun prosedural 

melalui ragam bentuk ekspresi dan keterampilan: listening, 

speaking, reading dan 

writing. 

6 

Pengantar Ilmu dan 

Teknologi Maritim UM1106 

3 

Mata kuliah pengantar kemaritiman adalah mata kuliah yang 

menjadi ciri khas UMRAH. Matakuliah ini membahas konsep-

konsep kemaritiman yang mencakup sejarah kemaritiman 

Indonesia, aspek sosial dan budaya maritim, pelayaran dan 

aktivitas keneayanan, polusi laut, pertahanan maritim serta negara 

maritim. Pembelajaran pada MK ini didesain untuk 

mengakomodir tercapainya peningkatan pengetahuan, sikap, 

kemampuan berpikir kritis, kreatif, sistemik dan ilmiah 

7 

Tamadun dan Tunjuk 

Ajar Melayu UM1107 

3 

Mata Kuliah ini memberikan informasi dan pemahaman nilai-nilai 

melayu dalam budaya, moralitas dan hukum melayu, dan manusia 

dengan lingkungannya dengan tujuan agar mahasiswa dapat 

berkembang menjadi manusia terpelajar yang kritis, peka dan arif 
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dalam memahami keragaman, kesederajatan dan kebermartabatan 

manusia yang dilandasi nilai-nilai estetika, etika dan moral dalam 

kehidupan dalam tata nilai melayu. 

8 

Anatomi dan Fisiologi 

Manusia PB1114 

3 

Matakuliah Anatomi Fisiologi Manusia berisi pokok-pokok 

bahasan Anatomi dan Fisiologi tubuh manusia  yaitu sistem 

Integumen, tulang, otot, jantung, pembuluh darah, syaraf, syaraf 

otonom, pencernaan, pernafasan  dan ginjal. Pembelajaran 

dilaksanakan dengan pendekatan kontekstual yang berpusat pada 

mahasiswa. Metode pembelajaran yang diterapkan antara lain 

ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan presentasi. Untuk 

dapat mengukur ketercapaian tujuan digunakan beberapa 

instrumen penilaian untuk evaluasi pembelajaran meliputi; 

instrumen penilaian sikap (afektif), instrumen penilaian 

pengetahuan (kognitif), dan instrumen penilaian keterampilan 

(psikomotor). Instrumen penilaian sikap (afektif) berupa lembar 

observasi sikap yang diisi oleh dosen saat mahasiswa melakukan 

presentasi dan diskusi, praktikum dan kerja kelompok. Instrumen 

penilaian pengetahuan (kognitif) berupa butir-butir soal kuis, 

tugas, UTS, dan UAS. 

9 Anatomi Tumbuhan PB1115 

3 

Mempelajari tentang fungsi laboratorium dan perlengkapannya, 

organisasi dan pengelolaan laboratorium, pengadaan, administrasi 

serta pemeliharaan bahan dan laboratorium. penyimpanan alat dan 

bahan kimia, memelihara alat. Keselamatan kerja laboratorium 

serta pertolongan pertama pada kecelakaan. pengenalan sifat 

bahan kimia dan larutan. mengenal dan membuat awetan 

tumbuhan dan hewan untuk media pembelajaran. mata kuliah ini 

menuntut sikap tanggung jawab, kepribadian, moral, etika, dan 

kemandirian yang baik di dalam menyelesaikan tugas sebagai 

pendidik. 

10 

Bahasa Inggris untuk 

Biologi PB1116 
2 

Kegiatan mata kuliah ini meliputi ceramah, diskusi,dan tugas yang 

berkaitan dengan pengkajian dan pemahaman tentang publikasi 
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ilmiah dan buku-buku teks Biologi yang ditulis dalam B.Inggris 

yang meliputi pengenalan berbagai jenis/tipe bacaan yang 

diberikan, pemahaman struktur kalimat (“stucture”) serta 

tatabahasa (“grammar”) yang  terdapat dalam bacaan-bacaan yang 

diberikan, pengenalan serta pemahaman istilah-istilah dalam 

B.Inggris. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan 

kontekstual yang berpusat pada mahasiswa. Metode pembelajaran 

yang diterapkan antara lain ceramah, tanya jawab, diskusi, 

penugasan, dan presentasi. Untuk dapat mengukur ketercapaian 

tujuan digunakan beberapa instrumen penilaian untuk evaluasi 

pembelajaran meliputi; instrumen penilaian sikap (afektif), 

instrumen penilaian pengetahuan (kognitif), dan instrumen 

penilaian keterampilan (psikomotor). Instrumen penilaian sikap 

(afektif) berupa lembar observasi sikap yang diisi oleh dosen saat 

mahasiswa melakukan presentasi dan diskusi, praktikum dan kerja 

kelompok. Instrumen penilaian pengetahuan (kognitif) berupa 

butir-butir soal kuis, tugas, UTS, dan UAS. Instrumen penilaian 

keterampilan (psikomotor) berupa angket observasi yang diisi 

oleh dosen ketika mahasiswa melakukan presentasi dan diskusi. 

11 Biokimia PB1117 

2 

Mata kuliah ini membahas tentang enzim dan koenzim, oksidasi 

biologi, nutrisi pada manusia (air, vitamin, karbohidrat, lipid, 

protein), karbohidrat, asam amino, purin pirimidin, lemak serta 

hormon dan peranannya dalam metabolisme. Proses pembelajaran 

melalui kegiatan belajar ceramah, diskusi, penugasan, dan 

praktikum. 

12 Biologi Dasar PB1118 

3 

Mata kuliah ini membahas tentang kemampuan memahami 

konsep, prinsip dan prosedur dasar biologi yang meliputi materi; 

Jaringan dan Organ pada Hewan, Jaringan dan Organ pada 

Tumbuhan, Keanekaragaman Hayati, Metabolisme, Respirasi 

Seluler, Reproduksi Makhluk Hidup, Prinsip Dasar Ekologi, Teori 

Evolusi. Matakuliah ini menuntut sikap tanggung jawab, 
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kepribadian, moral etika, dan kemandirian yang baik di dalam 

menyelesaikan tugasnya 

13 Biologi Sel PB1119 

3 

Mata kuliah ini menyajikan pembahasan mengenai makhluk hidup 

dan gejala kehidupan, yang secara utuh tercakup dalam materi: 

Perkembangan konsep sel, prokariotik, eukaryotik, sel hewan, sel 

tumbuhan dan virus, selaput plasma, organela, pertumbuhan dan 

pembelahan sel, pembangkitan tenaga dalam sel 

14 Bioteknologi PB1120 

3 

Kegiatan mata kuliah ini meliputi ceramah,diskusi,dan tugas yang 

berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar bioteknologi dan 

aplikasinya di dalam bidang kedokteran, pertanian, peternakan, 

bioremediasi, farmasi, forensik dan bidang lain yang terkait 

dengan kesejahteraan manusia. Bahan perkuliahan meliputi 

perkembangan dan prinsip-prinsip bioteknologi, teknik-teknik 

dasar dalam bioteknologi (Teknik dan Aplikasi Rekayasa 

Genetika), dan aplikasinya dalam berbagai bidang yang terkait 

dengan kesejahteraan manusia. Pembelajaran dilaksanakan dengan 

pendekatan kontekstual yang berpusat pada mahasiswa. 

Pembelajaran pada mata kuliah ini didesain untuk mengakomodir 

tercapainya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

mahasiswa. Metode pembelajaran yang diterapkan antara lain 

ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan presentasi artikel 

rekayasa genetika mutakhir. Untuk dapat mengukur ketercapaian 

tujuan digunakan beberapa instrumen penilaian untuk evaluasi 

pembelajaran meliputi; instrumen penilaian sikap (afektif), 

instrumen penilaian pengetahuan (kognitif), dan instrumen 

penilaian keterampilan (psikomotor). Instrumen penilaian sikap 

(afektif) berupa lembar observasi sikap yang diisi oleh dosen saat 

mahasiswa melakukan presentasi dan diskusi, praktikum dan kerja 

kelompok. Instrumen penilaian pengetahuan (kognitif) berupa 

butir-butir soal kuis, tugas, UTS, dan UAS. Instrumen penilaian 

keterampilan (psikomotor) berupa angket observasi yang diisi 
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oleh dosen ketika mahasiswa melakukan presentasi dan diskusi. 

15 

Dasar-Dasar Pendidikan 

Mipa PB1121 

2 

Materi pokok dalam mata kuliah ini berisi tentang arti pendidikan, 

hakikat MIPA, teori belajar dalam MIPA, model dan strategi 

pembelajaran pada pendidikan MIPA, pengembangan 

keterampilan pemecahan masalah dalam pendidikan MIPA, 

keterkaitan MIPA dengan teknologi dan masyarakat, metode 

pemecahan masalah dalam pendidikan MIPA, faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendidikan MIPA, Kurikulum 2013 dalam proses 

belajar-mengajar MIPA, serta berbagai permasalahan dalam 

pendidikan MIPA (Biologi).  Perkuliahan dilaksanakan dalam 

bentuk presentasi, diskusi disertai ceramah, dan tanya jawab, 

sehingga alat evaluasi yang digunakan adalah penugasan, Lembar 

Observasi (LO) sikap dan psikomotor, serta Ujian Tengah 

Semester dan Ujian Akhir Semester. 

16 Ekologi Hewan PB1122 

3 

Matakuliah ini menelaah Perkembangan bidang kajian ekologi 

hewan, konsep, prinsip dan hukum, respons dan adaptasi hewan 

populasi, komunitas, dan aliran energi dalam ekosistem. 

Perkuliahan dilakukan dengan pendekatan konsep, proses dan 

lingkungan  

17 Ekologi Tumbuhan PB1123 

3 

Matakuliah ini menelaah konsep-konsep dasar Ekologi yang 

meliputi: Ekologi sebagai ilmu, Ekosistem sebagai unit Ekologi, 

Ekologi Komunitas, Ekologi Populasi, Ekologi Habitat, Evolusi 

Ekosistem dan Ekosistem Alami-binaan/buatan. Kegiatan 

penelaahan konsep-konsep tersebut melalui informasi, penugasan, 

diskusi/presentasi dan klarifikasi. 

18 

Evaluasi Pembelajaran 

Biologi PB1124 

3 

Perkuliahan Evaluasi Pembelajaran Biologi memberikan dasar 

pemahaman evaluasi pendidikan yang mencakup: penguasaan 

tujuan dan fungsi penilaian; peran evaluasi dalam PBM; prosedur 

dan bentuk evaluasi; kemampuan yang dinilai; perencanaan, 

penyusunan, analisis pokok uji, validitas dan reliabilitas 

tes/perangkat tes (konsep dan keterampilan proses); pengolahan 
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hasil penilaian; asesmen kinerja, termasuk portofolio, penilaian 

praktikum; dan penilaian berbasis kelas. 

19 Evolusi PB1125 

3 

Mahasiswa diharapkan memperoleh wawasan tentang berbagai 

prinsip dan konsep evolusi, perkembangan teori evolusi dari masa 

ke masa, kemunculan pokariot, protista, tumbuhan, hewan 

invertebrate, vertebrata, dan manusia, mekanisme evolusi yang 

terjadi di alam, variasi genetic, seleksi alam, isolasi reproduksi, 

asal usul kehidupan dan perkembangan filogeninya, bukti evolusi, 

mutasi sebagai pengarah evolusi, dan dunia masa depan 

20 Fisika Dasar PB1126 

3 

Membahas tentang keilmuan fisika yang berhubungan dengan 

keilmuan biologi, yaitu fluida, optik, termodinamika, 

bioenergetika, dan bioelektrik 

21 Fisiologi Hewan PB1127 

3 

Struktur dan fungsi sel, makanan dan sistem pencernaan makanan, 

metabolisme, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, ekskresi 

pada hewan invetebrata dan vertebrata, sistem koordinasi saraf, 

sistem koordinasi hormon, alat indera: penglihatan, penciuman, 

kulit, pendengaran, dan alat keseimbangan. 

22 Fisiologi Tumbuhan PB1128 

3 

Mata kuliah fisiologi tumbuhan merupakan mata kuliah wajib 

yang memfasilitasi mahasiswa mengidentifikasi, mengenali dan 

menerapkan proses-proses fisiologi tumbuhan. Mata kuliah ini 

mengkaji mulai dari ruang lingkup dan peranannya; struktur sel 

tumbuhan, fungsi masing-masing struktur sel tumbuhan; transpor 

pada tumbuhan meliputi transpor aktif, transpor pasif, jalur 

apoplas, jalur simplas, transpor floem/ xilem, transpirasi; respirasi 

seluler pada tumbuhan meliputi prinsip aliran energi, glikolisis, 

oksidasi viruvat dan siklus krebs, fosforilasi oksidatif, fermentasi, 

jalur metabolisme; fotosintesis meliputi konsep fotosintesis, reaksi 

terang, reaksi gelap, adaptasi fotosintetik, pemanasan global; 

nutrisi tumbuhan meliputi nutrisi tumbuhan, peranan tanah, 

asimilasi nitrogen, simbiosis tumbuhan; reproduksi pada 

tumbuhan meliputi reproduksi tumbuhandan perkembangan 
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tumbuhan; serta yang terakhir memahami respon tumbuhan yang 

meliputi hormon tumbuhan, gerak tumbuhan, jam biologis 

tumbuhan,  fotoperiodisme, respon stres lingkungan 

23 Genetika PB1129 

3 

Cakupan mata kuliah genetika meliputi genetika Mendel, 

mekanisme sel, determinasi seks dan pautan seks, pindah silang 

dan peta kromosom, alel majemuk dan gen majemuk, materi 

genetika dan transfer informasi genetika, mutasi kromosom dan 

mutasi gen, genetika bakteri dan genetika virus, manipulasi DNA 

dan genetika populasi sebagai pengantar evolusi. 

24 

Ilmu Pengetahuan 

Lingkungan PB1130 

3 

Matakuliah ini memberikan bekal pengetahuan tentang 

lingkungan, penyebab dan dampak kerusakan lingkungan, cara 

melestarikan ilngkungan. Pembahasan lingkungan ditinjau dari 

berbagai aspek terkait, seperti lingkungan fisik, lingkungan hidup, 

sosial budaya, agama dan nilai-nilai.   

25 Kimia Dasar PB1131 

3 

Membahas  kajian kimia yang berhubungan dengan keilmuan 

biologi. Kimia organik, kimia anorganik, stoikiometri, kimia 

larutan, dan reaksi redoks. 

26 Matematika Dasar PB1132 
3 

Mata kuliah ini membahas kajian ajabar, aritmatika, dan kakulus 

yang berhubungan dengan keilmuan biologi. 

27 

Metode Penelitian 

Pendidikan PB1133 

3 

Perkuliahan ini membahas tentang macam-macam pendekatan 

untuk memperoleh kebenaran, pengelompokan (klasifikasi) 

metode penelitian, macam-macam rancangan penelitian, masalah 

dan variable, teknik sampling, instrumentasi, pengumpulan dan 

analisis data, perencanaan dan penulisan proposal, telaah pustaka. 

28 Microteaching PB1134 

4 

Mata kuliah Pembelajaran Mikro ini membahas Pengertian dan 

Langkah-Langkah Tentang Observasi dan Pembelajaran 

Mikro, Keterampilan Bertanya, Keterampilan Memberikan 

Penguatan, Keterampilan Melakukan Variasi, Keterampilan 

Menjelaskan, Keterampilan Membuka dan Menutup, 

Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil, 

Keterampilan 
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Mengelola Kelas, Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan 

Perseorangan. 

29 Mikrobiologi PB1135 

3 

Matakuliah ini membahas tentang mikroba prokariot, eukariot, 

virus, metabolisme, pengendalian mikroorganisme, serta dampak 

mikroorganisme terhadap lingkungan. penerapan konsep 

mikrobiologi dilakukan dengan praktikum. Mahasiswa diarahkan 

untuk menganalisis data hasil praktikum serta melakukan 

pelaporan. pada mata kuliah ini dituntut sikap bertanggung jawab, 

memiliki komitmen sebagai pendidik, berpikir terbuka, kritis, 

inovatif, dan percaya diri 

30 Morfologi Tumbuhan PB1136 

3 

Morfologi Tumbuhan merupakan mata kuliah yang membahas 

pengertian organ vegetatif pada tumbuhan , memahami ciri, 

fungsi, perkembangan, bagian-bagian batang, daun, akar, bunga 

dan buah serta modifikasinya. Mata kuliah ini selain ditempuh 

dengan metode ceramah dan diskusi juga dilengkapi dengan 

pengamatan langsung terhadap specimen untuk mendukung teori. 

Penguasaan materi dan aplikasinya dijaring dengan UTS dan 

UAS. Buku sumber utama : Bell, A.D. 1991. Plant For ; Esau, K. 

1977. Anatomy of seed Plant ; Hidayat, E.B.1994. Morfologi 

Tumbuhan ; Hartman & D.E. Kester. 1983. Plant Propagation ; 

Tjitrosoepomo, G. 1994. Morfologi Tumbuhan 

31 Multimedia Pembelajaran PB1137 

3 

Matakuliah ini membahas tentang kemampuan menguasai 

keterampilan menguasai keterampilan dengan memanfaatkan 

perkembangan IPTEKS serta memiliki kepribadian yang 

bertanggungjawab, memiliki komitmen sebagai pendidik, berpikir 

terbuka, kritis, inovatif, percaya diri dalam mengemban tugas 

sebagai guru biologi dan memiliki kemampuan mengembangkan 

diri secara berkelanjutan  Mahasiswa juga dibekali dasar-dasar 

pembuatan media interaktif pembelajaran Biologi (Macromedia 

Flash). Topik yang dibahas meliputi: Dasar-dasar pengolah kata; 

Pengolah angka, formula, dan grafik; Menyusun materi presentasi, 
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serta Dasar-dasar Pembuatan Animasi Biologi 

32 Seminar Biologi PB1138 

3 

Perkuliahan pada matakuliah ini bertujuan untuk memperluas 

wawasan mahasiswa mengenai  jenis-jenis penelitian pendidikan 

biologi. Mahasiswa diharapkan mampu untuk mencari jurnal 

penelitian pendidikan biologi, memahami konsep yang diteliti, 

menganaisis isi, metode penelitian berikut hasilnya, menyusunnya 

menjadi suatu makaah yang diperkaya oleh dasar teori yang 

relevan, serta mengkomunikasikan hasilnya di depan forum 

seminar. 

33 

Strategi dan Media 

Pembelajaran Biologi PB1139 

3 

Matakuliah ini mengkaji dan menganalisis berbagai upaya menata 

faktor eksternal agar terjadinya pembelajaran yang efektif, efisien 

dan berarah tujuan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 

Meningkatkan kapabilitas mahasiswa untuk dapat belajar lebih 

mudah dan efektif. Pemahaman karakteristik matematika sekolah, 

pemahaman karakteristik internal peserta didik, dan upaya 

pembelajaran yang didasarkan pada teori belajar serta 

karakteristik bahan ajar matematika. Dasar pertimbangan 

pemilihan strategi pembelajaran, pemahaman model, pendekatan, 

strategi dan metode serta teknik pembelajaran matematika 

merupak hal yang sangat urgen dalam mengimplementasikan 

pembelajaran aktif dan kreatif. Berbagai contoh penyusunan 

model, pendekatan strategi dan teknik pembelajaran dan contoh-

contoh terbaik dalam implementasi (best practicec) tentang 

strategi pembelajaran. Menganalisis kasus-kasus strategi 

pembelajaran di kelas. 

34 

Struktur dan 

Perkembangan Hewan PB1140 

4 

Struktur Hewan merupakan mata kuliah dasar utama dalam 

mempelajari struktur dan anatomi perkembangan tubuh hewan 

vertebrata. Struktur tubuh hewan berkembang dari struktur 

sederhana menuju ke arah struktur yang lebih sempurna, pada 

hewan vertebrata mulai dari kelas pisces, amphibian, reptilia, 

aves, sampai mammalian. Dalam biologi perkembangan, sel-sel 
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berhimpun menjadi struktur jaringan, selanjutnya jaringan-

jaringan berhimpun menjadi suatu organ atau alat. Organ-organ 

yang memiliki hubungan dalam menjalankan fungsi membentuk 

sistem dan kumpulan dari sistem-sistem ini menjadi individu. 

Pada pembelajaran Struktur Hewan tidak lepas dari struktur dan 

fungsi. Pembelajaran dilakukan dengan cara pengamatan secara 

morfologi untuk mengetahui struktur dan fungsi organ tubuh 

bagian luar. 

35 Taksonomi Invertebrata PB1141 

3 

Mata kuliah ini membicarakan tentang dasar-dasar klasifikasi, 

taksonomi, Determinasi , Binomial nomenclatur. Menjelaskan 

tentang Ciri-ciri umum, ciri-ciri khusus dari segi morfologi, 

fisiologi dan embriologi dimulai dari tingkatan Phylum, Classis, 

Ordo, Familia, Genus, Spesies dan Klasifikasi yang termasuk 

dalam Hewan Invertebrata, mulai dari Pylum Protozoa sampai 

Ecinodermata serta peranannya bagi Kehidupan manusia. 

36 

Taksonomi Tumbuhan 

Rendah PB1142 

3 

Mendiskusikan dan memahami prinsip-prinsip taksonomi, sistem 

klasifikasi, identifikasi dan deskripsi tentang penggolongan 

penamaan ilmiah pada tumbuhan rendah (Cryptogamae) serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari- hari meliputi: algae, fungi, 

lichenes, lumut, dan tumbuhan paku dengan nuansa pendidikan 

nilainya. 

37 

Taksonomi Tumbuhan 

Tinggi PB1143 

3 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang struktur dan 

pengelompokan taksonomi tumbuhan tingkat tinggi 

(Phanerogamae)  serta cara mendeterminasi spesies dengan 

mengamati ciri-ciri morfologi, anatomi dan fisiologi dari suatu 

tumbuhan secara nyata. Metode pembelajaran yang diterapkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan itu adalah ceramah, tanya jawab, 

diskusi, penugasan, observasi dan eksperimen. Untuk dapat 

mengukur ketercapaian tujuan digunakan beberapa instrumen 

evaluasi meliputi; instrumen tes kognitif, instrumen tes afektif, 

dan instrumen tes psikomotor. Instrumen tes kognitif dapat berupa 
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butir-butir soal kuis, tugas, UTS, dan UAS. Instrumen tes afektif 

berupa lembar observasi sikap yang diisi oleh dosen saat 

mahasiswa melakukan diskusi, praktikum dan kerja kelompok. 

Instrumen tes psikomotor berupa angket observasi yang diisi oleh 

dosen ketika mahasiswa melakukan praktikum. 

38 Taksonomi Vertebrata PB1144 

3 

Mata kuliah ini membahas klasifikasi hewan vertebrata (phylum 

chordata, Superkelas Pisces, kelas amphibia, Reptil, Aves, 

Mamalia) berdasarkan ciri struktur, morfologi, anatomi, sistem 

reproduksi, habitat, dan penyebarannya dengan menggunakan 

kunci determinasi. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan 

kontekstual yang berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran pada 

mata kuliah ini didesain untuk mengakomodir tercapainya 

peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan psikomotorik 

mahasiswa. Metode pembelajaran yang diterapkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan itu adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, 

penugasan, observasi dan eksperimen. Untuk dapat mengukur 

ketercapaian tujuan digunakan beberapa instrumen evaluasi 

meliputi; instrumen tes kognitif, instrumen tes afektif, dan 

instrumen tes psikomotor. Instrumen tes kognitif dapat berupa 

butir-butir soal kuis, tugas, UTS, dan UAS. Instrumen tes afektif 

berupa lembar observasi sikap yang diisi oleh dosen saat 

mahasiswa melakukan diskusi, praktikum dan kerja kelompok. 

Instrumen tes psikomotor berupa angket observasi yang diisi oleh 

dosen ketika mahasiswa melakukan praktikum. 

39 

Teknik dan Manajemen 

Laboratorium Biologi PB1145 

3 

Mempelajari tentang fungsi laboratorium dan perlengkapannya, 

organisasi dan pengelolaan laboratorium, pengadaan, administrasi 

serta pemeliharaan bahan dan laboratorium. penyimpanan alat dan 

bahan kimia, memelihara alat. Keselamatan kerja laboratorium 

serta pertolongan pertama pada kecelakaan. pengenalan sifat 

bahan kimia dan larutan. mengenal dan membuat awetan 

tumbuhan dan hewan untuk media pembelajaran. mata kuliah ini 
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menuntut sikap tanggung jawab, kepribadian, moral, etika, dan 

kemandirian yang baik di dalam menyelesaikan tugas sebagai 

pendidik. 

40 

Telaah Kurikulum 

Biologi PB1146 

3 

Matakuliah ini akan membahas topik-topik sebagai berikut. (1) 

pendahuluan, pengertian kurikulum, fungsi dan tujuan kurikulum, 

sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, dan pembaharuan 

kurikulum, (2) kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), (3) 

kurikulum 2013, (4) Standar isi kurikulum, (5) standar kompetensi 

lulusan  (6) Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (Sains) untuk 

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), 

(7) standar kompetensi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar 

IPA (8) analisis buku IPA terpadu SMP/MTs kelas VII, VIII, dan 

X berdasarkan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. 

41 Skripsi PB1147 

6 

Skripsi merupakan titik kulminasi dari seluruh proses 

pembelajaran yang telah dilalui oleh mahasiswa serta evaluasi 

terhadap kesiapan dan kematangan mahasiswa setelah mengikuti 

seluruk rangkaian mata kuliah. Dalam hal ini mahasiswa 

diarahkan memiliki kemampuan dalam berpikir dan menulis 

secara ilmiah dengan menggunakan metode penelitian. Penelitian 

dalam skripsi ini berkaitan dengan proses pembelajaran biologi di 

sekolah. 

42 Belajar dan Pembelajaran PP1208 

2 

Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis berbagai teori belajar 

dan pembelajaran, gaya belajar peserta didik, pendekaran dan 

model pembelajaran, model mengajar, penerapan pembelajaran di 

kelas yang bersifat deskriptif dan upaya pembelajaran yang 

bersifat preskreptif dilandasi berbagai pendekatan. Pemanfaatan 

sumber belajar baik yang didesain maupun non desain untuk 

kepentingan pembelajaran. Berbagai contoh dan analisis praktek 

pembelajaran. Pemahaman karakteristik internal peserta didik, dan 

upaya pembelajaran yang didasarkan pada teori belajar, analisis 

kasus praktek pembelajaran. 
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43 Pengantar Pendidikan PP1209 

2 

Dalam mata kuliah ini akan disajikan mengenai makna dan 

hakekat pendidikan 

dalam upaya peningkatan sumber daya manusia dalam konteks 

pendidikan 

formal, non formal dan informal, mengetahui landasan-landasan 

kependidikan 

serta implikasinya dalam proses pembelajaran baik didalam kelas 

maupun 

diluar kelas. 

44 Profesi Kependidikan PP1210 

2 

Matakuliah ini membahas tentang konsep umum profesi, ciri-ciri 

profesi, kode etik guru, organisasi profesi etika profesi guru, 

usaha-usaha pengembangan profesi keguruan, standar kompetensi 

guru serta peraturan perundangan-undangan tentang profesi guru, 

penilaian kinerja guru (PKG) dan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan (PKB) 

45 Psikologi Pendidikan PP1211 

2 

Mata kuliah ini mempelajari konsep dasar gejala manusia dalam 

bidang pendidikan dan penerapannya, yang meliputi konsep dasar 

psikologi pendidikan, bentuk-bentuk gejala psikis, perbedaan 

individu, belajar dan pembelajaran, evaluasi hasil belajar serta 

diagnostik kesulitan belajar. 

46 PPL PP1212 

4 

PPL merupakan kulminasi seluruh proses pembelajaran bagi 

mahasiswa S1 FKIP untuk mencapai kompetensi guru pemula. 

Kompetensi tersebut meliputi: kompetensi paedagogik, 

kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi 

sosial. PPL akan memberikan pengalaman praktis kepada 

mahasiswa FKIP akan tugas yang harus dilaksanakan sebagai 

tenaga profesional dibidang pendidikan. Tugas tersebut mencakup 

tugas persekolahan maupun pembelajaran. PPL dilaksanakan di 

sekolah mitra dengan bimbingan guru pamong dan dosen 

pembimbing lapangan. Bobot PPL 4 SKS, dilaksanakan selama 3 

bulan.  Sebagai progam kulminasi, PPL mensyaratkan mahasiswa 
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telah menempuh mata kuliah minimal 110 SKS dengan IP 

minimal 2, telah lulus microteaching( telah menempuh semua 

mata kuliah PBM ). Kegiatan PPL meliputi: 1. pembekalan PPl, 

Observasi, praktek persekolahan, praktik pembelajaran, ujian, dan 

pembuatan laporan. 

47 Statistika Pendidikan PP1213 

3 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mempunyai 

pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dasar statistika yang 

banyak digunakan dalam praktek dan penggunaan software 

berbasis statistik untuk penelitian serta penerapan dalam dunia 

pendidikan. Mata kuliah ini mencakup: Pengertian Statistik dan 

Statistika; Penyajian Data; Ukuran Tendensi Sentral dan Letak; 

Ukuran Dispersi; Ukuran Kemiringan; Ukuran Keruncingan; 

Teknik Pengambilan Sampel; Uji Normalitas dan Homogenitas; 

Pengujian Hipotesis: Uji Rata‐rata, Proporsi, Analisis Regresi 

Linear Sederhana, Korelasi, Analisis Varians Satu Arah; 

Pemakaian Software. 

48 AMDAL* PB1348 
2 

Melalui perkuliahan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan 

memperoleh wawasan tentang berbagai prinsip dan konsep 

evolusi, perkembangan teori evolusi dari masa ke masa, 

kemunculan pokariot, protista, tumbuhan, hewan invertebrate, 

vertebrata, dan manusia, mekanisme evolusi yang terjadi di alam, 

variasi genetic, seleksi alam, isolasi reproduksi, asal usul 

kehidupan dan perkembangan filogeninya, bukti evolusi, mutasi 

sebagai pengarah evolusi, dan dunia masa depan 

49 Biologi Laut* PB1349 

Mata kuliah Biologi Laut membahas tentang aspek-aspek biologis 

dan ekologis perairan laut sebagai sumber daya hayati perikanan 

dan memahami metodologi penelitian biologi laut sebagai dasar 

eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya perairan laut dengan 

meminimalkan pencemaran laut. 

50 

Konservasi Sumberdaya 

Pesisir* PB1350 
2 

Memberikan pengetahuan dasar tentang pengelolaan sumberdaya 

wilayah pesisir dan laut secara terpadu, melalui pengetahuan 
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pemetaan dan zonasi (pemintakatan), inventarisasi dan pemecahan 

permasalahan, perencanaan strategis, analisis wilayah dan potensi 

sumberdaya, perencanaan zonasi (zoning plan) dan tata ruang 

serta perencanaan pengelolaan terpadu (integrated coastal and 

ocean management). Selain itu juga diberikan konsep-konsep 

pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dengan berbagai 

pendekatan, baik yang sifatnya parsial maupun komprehensif. 

51 

Problematika Pendidikan 

Biologi* PB1351 

Matakuiah problematika pembelajaran biologi merupakan mata 

kuliah yang bertujuan memfasilitasi mahasiswa dalam  

mengembangkan kemampuan dalam menganalisis 

permasalahan yang kerapkali muncul dalam kegiatan 

pembelajaran, khususnya pada matapelajaran Biologi. Sehingga 

diharapkan dapat menjadi dasar bagi mahasiswa sebagai 

permasalahan yang layak untuk dijadikan bahan penelitian. 

 


