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KEPUTUSAN  

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 

NOMOR:181/AK/2015 

TENTANG 

PENERAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) 

PENDIDKAN KIMIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TAHUN 2015 

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI, 

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan proses belajar mengajar 
di Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan 

Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Maritim Raja Ali Haji perlu ditetapkan 

Kurikulum Program Studi Pendidikan Kimia 

berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 
b. bahwa dalam rangka memenuhi sebagaimana yang 

dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan 

melalui Keputusan Rektor Universitas Maritim 

Raja Ali Haji. 

 

Mengingat  : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi;   

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Presiden nomor 08 tahun 2012 tentang 

KKNI; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 13 tahun 2013 tentang KKNI; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI 
bidang Pendidikan Tinggi; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
nomor 115 tahun 2014 tentang Statuta Universitas 

Maritim Raja Ali Haji  

8. Keputusan Menteri Pendidikan nasional RI Nomor 

232/U/2000 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan nasional RI Nomor 

045/U/2002 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti 

Pendidikan Tinggi;  

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 150/MPK.A4/KP/2014 tanggal 17 Juni 2014 
tentang Pengangkatan Rektor Universitas Maritim 

Raja Ali Haji; 

11. Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan 

Kurikulum Tahun 2015 Universitas Maritim Raja Ali 

Haji. 
Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Evaluasi Kurikulum Universitas 

Maritim Raja Ali Haji Tanggal 2 Juli 2015; 



 

 

 

2. Hasil Rapat Evaluasi Kurikulum Universitas 

Maritim Raja Ali Haji Tanggal 9 Juli 2015. 

MEMUTUSKAN: 

KESATU 

 

: Menetapkan kurikulum Program Studi Pendidikan 

Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Strata 

1 (S1) Berbasis pada Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) tahun 2015; 

KEDUA 

 

: Kurikulum Program Studi (S1) Pendidikan Kimia 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mulai 

diberlakukan mulai semester gasal tahun akademik 

2015/2016; 

KETIGA 

 

: Dengan diberlakukannya kurikulum Program Studi 

Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Tahun 2015 maka kurikulum sebelumnya 
dinyatakan tidak berlaku; 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

Ditetapkan di Tanjungpinang 

Pada tanggal 15 Juli 2015 

Rektor 

Universitas Maritim Raja Ali Haji, 
 

Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc 

NIP 196210031388011001 
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KATA PENGANTAR 

Dalam menindaklanjuti UU R.I No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya 

berkaitan dengan Kurikulum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia di Bidang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), maka Universitas Maritim Raja Ali Haji 

(UMRAH) menerbitkan panduan penyusunan kurikulum UMRAH, sebagai standar acuan 

bagi penyelenggaraan kegiatan perkuliahan di seluruh Program Studi di lingkungan 

UMRAH tanpa terkecuali. 

Dengan terbitnya pedoman tersebut, maka Program Studi Pendidikan Kimia, 

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, UMRAH, berusaha merekonstruksi kurikulum 

Program Studi Kimia dengan memproyeksikan kompetensi output berorientasi pada 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang mana pengembangan KKNI 

mencakup penyusunan capaian pembelajaran beserta standar isi, standar proses belajar, 

standar pembelajaran, standar penilaian, penilaian, penelitian dan pengabdian masyarakat 

yang berkaitan dengan mahasiswa. 

Hal tersebut harus dilakukan dengan tujuan agar lulusan dari Program studi 

Pendidikan Kimia  memiliki kepribadian positif, cerdas dalam berkehidupan sebagai bagian 

dari masyarakat serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memenuhi 

kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja, baik sebagai tenaga pengajar, 

tenaga kependidikan, tenaga laboratorium, maupun enterpreneur di bidang pendidikan.  

 

Tanjungpinang,     Juli 2015 

 

 

Tim Pengembang Kurikulum 

Program Studi Pendidikan Kimia 
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1. DASAR PEMIKIRAN 

Penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi Pendidikan Kimia berbasis 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merujuk kepada Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan peraturan turunannya 

seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 

Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 

2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan 

Tinggi. 

Penyusunan dan pengembangan kurikulum pada program studi merupakan usaha 

yang berlangsung secara terus menerus dalam periode sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

masing-masing program studi. Dengan diterbitkannya Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) sebagai Peraturan Presiden No 8 tahun 2012, maka semua perguruan 

tinggi dan program studi di dalamnya didorong untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan 

di dalamnya. KKNI merupakan pernyataan kualitas SDM Indonesia, dimana tolok ukur 

kualifikasinya ditetapkan berdasarkan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang 

dimilikinya. Berdasarkan rumusan capaian pembelajaran tersebut, kurikulum suatu program 

studi dapat disusun. Secara garis besar, kurikulum sebagai sebuah rancangan, terdiri dari 

empat unsur, yakni rumusan capaian pembelajaran (sikap, ketrampilan umum, dan 

ketrampilan khusus), bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk 

mencapai, dan sistem penilaian ketercapaiannya. 

Program Studi Pendidikan Kimia yang merupakan Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) memiliki ciri khas sebagai Program Studi pencetak tenaga pendidik, 

selain menjadikan KKNI sebagai rujukan penyusunan kurikulum, maka juga harus merujuk 

pada Pedoman LPTK. Di samping KKNI dan Pedoman LPTK, Program Studi Pendidikan 

Kimia FKIP UMRAH juga menjadikan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

pedoman penyusunan kurikulum sebagai bahan rujukan yang menunjukkan ciri khas 

kemaritiman dan melayu sebagai muatan lokal. Visi dan misi program studi telah spesifik 

dengan mengambil kekhususan pengembangan kajian sesuai dengan spesifikasi wilayah di 

Kepulauan Riau, yaitu berbasis kemaritiman. 

Penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi pendidikan Kimia juga 

dilatarbelakangi oleh visi UMRAH, yaitu “menjadi Universitas terkemuka di Indonesia 

berbasis kemaritiman”, yang didukung oleh misi UMRAH: (a) menyelenggarakan 

pendidikan yang berkualitas baik teori maupun praktik untuk menghasilkan lulusan yang 

handal di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya, (b) 

melaksanakan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya untuk memberi 

kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pada umumnya, 

(c) melaksanakan penerapan untuk menemukan terobosan baru, teknologi baru di bidang 

kemaritiman, dan (d) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan 

teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. 

Pelaksanaan kurikulum yang dikembangkan ditunjang oleh ketersediaan tenaga 

pendidik yang berkecimpung di bidang pendidikan Kimia dan bidang Kimia murni serta 

merupakan lulusan dari universitas dalam dan luar negeri yang memiliki kualifikasi 

akademik yang linear sesuai dengan bidang ilmunya. Sarana dan prasarana, ketersediaan 

laboratorium, dan sumber dana BO-PTN juga mendukung pelaksanaan kurikulum yang 

telah disusun. Adanya kebutuhan guru kimia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, 

khususnya di wilayah hinterland (3T) di provinsi Kepulauan Riau, jalur masuk Perguruan 

Tinggi yang beragam, berbagai penawaran beasiswa, serta belum adanya Program Studi 

Pendidikan Kimia di PT negeri maupun swasta lainnya di provinsi Kepulauan Riau, 

menjadikan Program Studi Pendidikan Kimia FKIP UMRAH sebagai pilihan menarik bagi 

para calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi. Selain itu, posisi strategis 

UMRAH juga memberi peluang kepada Program Studi Pendidikan Kimia untuk dapat 
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menjalin kerjasama bidang akademik dengan universitas terkemuka di negara tetangga, 

yaitu di Malaysia dan Singapura. Adapun hal yang perlu ditingkatkan dalam upaya 

mendukung keterlaksanaan kurikulum yang telah disusun antara lain jumlah dosen, jenjang 

pendidikan dosen, dan sertifikasi dosen. 

2. VISI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA 

Kurikulum dikembangkan sebagai usaha untuk mewujudkan VISI Program Studi 

Pendidikan Kimia UMRAH, yaitu “Menghasilkan calon tenaga pendidik profesional di 

bidang ilmu pendidikan Kimia yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS berbasis 

kemaritiman dan berlandaskan IMTAQ”. 

3. MISI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA 

Untuk menjalankan visi program studi Pendidikan Kimia, maka disusun misi sebagai 

berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik di bidang pendidikan Kimia dan atau IPA 

yang berlandaskan ketaqwaan, berjiwa pendidik, kritis dan inovatif. 

2. Menumbuhkembangkan kemampuan meneliti bagi dosen dan mahasiswa dalam 

mengembangkan IPTEKS yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan 

pembelajaran Kimia dan atau IPA berlandaskan kemaritiman. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengamalkan ilmu di 

bidang pendidikan dan pembelajaran Kimia dan atau IPA. 

4. Mengembangkan lembaga pendidikan tenaga kependidikan bidang pendidikan 

Kimia yang berbasis kemaritiman. 

4. TUJUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA 

Tujuan yang hendak dicapai Program Studi Pendidikan Kimia UMRAH adalah untuk: 

1. Menghasilkan calon tenaga pendidik yang madani, cerdas, transformatif dan 

profesional di bidang studi Kimia dan atau bidang studi IPA. 

2. Menghasilkan peneliti bidang pembelajaran Kimia dan atau bidang pembelajaran 

IPA yang unggul dan bermanfaat bagi perkembangan IPTEKS. 

3. Menghasilkan peneliti di bidang pembelajaran Kimia dan atau bidang pembelajaran 

IPA. 

4. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terutama di bidang 

enterpreneur dalam dunia pendidikan dan pembelajaran Kimia. 

5. PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA 

Lulusan program studi pendidikan Kimia berhak menyandang kualifikasi pendidikan 

sebagai Sarjana Pendidikan (S.Pd.) yang diharapkan dapat menjadi: 

1. Calon tenaga pendidik dalam bidang studi Kimia di SMA sederajat dan atau bidang 

studi IPA di SMP sederajat. 

2. Peneliti dalam bidang pembelajaran Kimia di SMA sederajat dan atau bidang 

pembelajaran IPA di SMP sederajat. 

3. Pengelola laboratorium Kimia di SMA sederajat dan atau pengelola laboratorium 

IPA di SMP sederajat.  

4. Enterpreneur dalam dunia pendidikan, khususnya bidang pendidikan dan 

pembelajaran Kimia.  
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6. KOMPETENSI 

6.1  Rumusan Umum Kompetensi Lulusan 

Rumusan umum kompetensi lulusan dalam pengembangan kurikulum di program studi 

Pendidikan Kimia merujuk pada SN-DIKTI dan KKNI, sebagai berikut: 

1. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius. 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral dan etika. 

3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 

4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara berdasarkan Pancasila. 

5. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

6. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan 

serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

8. Menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang 

keahliannya secara mandiri. 

9. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. 

11. Memiliki kesadaran, perhatian dan wawasan yang tinggi terhadap lingkungan 

di kawasan maritim. 

12. Menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya 

melalui penalaran berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif. 

13. Mengkaji pengetahuan dan atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan 

kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya desain/seni beserta deskripsinya 

berdasarkan kaidah atau metoda rancangan baku, yang disusun dalam bentuk 

rancangan skripsi atau laporan tugas akhir. 

14. Mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain/seni, yang memenuhi 

syarat tata tulis ilmiah, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik. 

15. Menyusun dan mengkomunikasikan ide dan informasi bidang keilmuan 

secara efektif, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat akademik. 

16. Mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan 

supervisi, dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

17. Mengelola pembelajaran diri sendiri. 

18. Mengembangkan dan mengelola jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

6.2  Rumusan Rinci Capaian Pembelajaran 

Adapun rumusan rinci capaian pembelajaran (Learning Outcome) sebagai berikut: 

1. Menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang pembelajaran 

Kimia dan atau IPA melalui penalaran berdasarkan pemikiran logis, kritis, 

sistematis dan inovatif. 

2. Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran 

Kimia untuk membangun keterampilan berfikir tingkat tinggi, keterampilan 

proses sain, berfikir kreatif, dan berkarakter melalui pendekatan 

ilmiah/saintifik sehingga dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, 

media pembelajaran berbasis ipteks, dan potensi lingkungan setempat, sesuai 

dengan standar proses dan mutu. 
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3. Mampu melaksakan kegiatan laboratorium untuk membangun keterampilan 

proses sains dan penguasaan konsep Kimia. 

4. Mampu mengkaji berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik materi Kimia dan atau materi IPA serta karakteristik peserta 

didik, dan mengembangkannya secara inovatif dan teruji. 

5. Mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pembelajaran Kimia dan atau 

IPA, memilih alternatif solusi berdasarkan kajian teroritis dan 

mengimplementasikan dalam pembelajaran. 

6. Mampu memahami teori-teori evaluasi prinsip, jenis, teknik, bentuk, 

prosedur evaluasi, dan pemanfaatannya dalam pembelajaran Kimia dan atau 

IPA.  

7. Mampu mengusulkan beberapa keputusan strategis berdasarkan analisis 

informasi dan data dalam penyelenggaraan pembelajaran Kimia dan atau 

IPA. 

8. Mampu menerapkan kemampuan kewirausahaan (enterpreneur) di bidang 

pendidikan dan pembelajaran Kimia. 

9. Mampu menerapkan wawasan kemaritiman di bidang pendidikan dan 

pembelajaran Kimia dan atau IPA.  

10. Menguasai konsep dan prinsip tentang struktur, dinamika, dan energi bahan 

kimia berbasis kemaritiman, serta  menguasai prinsip dasar pemisahan dan 

analisis yang dibutuhkan untuk memahami materi Kimia dan atau IPA di 

sekolah. 

11. Menguasai prinsip pengelolaan laboratorium Kimia dan atau laboratorium 

IPA. 

12. Menguasai prinsip dan teori pendidikan (pedagogik, psikologi peserta didik, 

teori belajar dan gaya belajar, serta kurikulum) dan perkembangannya di 

sekolah. 

13. Menguasai pengetahuan tentang model, pendekatan, strategi, metode, dan 

media pembelajaran, serta penerapannya dalam merancang pembelajaran 

Kimia dan atau IPA. 

14. Menguasai prinsip piranti lunak dan menggunakannya dalam pembelajaran 

Kimia dan atau IPA. 

15. Menerapkan kepribadian yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

bertanggungjawab, cinta tanah air, serta menjungjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam pembelajaran Kimia dan atau IPA.  

16. Melaksanakan dan mempublikasikan hasil penelitian di bidang pembelajaran 

Kimia dan atau IPA yang dapat digunakan dalam memberikan berbagai 

alternatif pemecahan masalah di sekolah. 

7. KAITAN PROFIL DAN RUMUSAN KOMPETENSI 

Kompetensi lulusan dirumuskan dari profil lulusan di program studi Pendidikan 

Kimia sebagaimana dirinci dalam Tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1. Matriks Kaitan Profil Lulusan dengan Rumusan Kompetensi Lulusan 

No. Profil Lulusan Kompetensi Lulusan/Learning Outcome 

1. 

 

 

 

 

2. 

Calon tenaga pendidik dalam 

bidang studi Kimia di SMA 

sederajat dan atau bidang studi 

IPA di SMP sederajat. 

 

Peneliti dalam bidang 

1. Menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di 

bidang pembelajaran Kimia dan atau IPA melalui 

penalaran berdasarkan pemikiran logis, kritis, 

sistematis dan inovatif. 

2. Mampu merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi pembelajaran Kimia untuk membangun 
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3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

pembelajaran Kimia di SMA 

sederajat dan atau bidang 

pembelajaran IPA di SMP 

sederajat. 

 

Pengelola laboratorium Kimia 

di SMA sederajat dan atau 

pengelola laboratorium IPA di 

SMP sederajat.  

 

Enterpreneur dalam dunia 

pendidikan, khususnya bidang 

pendidikan dan pembelajaran 

Kimia. 

keterampilan berfikir tingkat tinggi, keterampilan 

proses sain, berfikir kreatif, dan berkarakter melalui 

pendekatan ilmiah/saintifik sehingga dengan 

memanfaatkan berbagai sumber belajar, media 

pembelajaran berbasis ipteks, dan potensi lingkungan 

setempat, sesuai dengan standar proses dan mutu. 

3. Mampu melaksakan kegiatan laboratorium untuk 

membangun keterampilan proses sains dan penguasaan 

konsep Kimia. 

4. Mampu mengkaji berbagai metode pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik materi Kimia dan atau 

materi IPA serta karakteristik peserta didik, dan 

mengembangkannya secara inovatif dan teruji. 

5. Mampu mengidentifikasi permasalahan dalam 

pembelajaran Kimia dan atau IPA, memilih alternatif 

solusi berdasarkan kajian teroritis dan 

mengimplementasikan dalam pembelajaran. 

6. Mampu memahami teori-teori evaluasi prinsip, jenis, 

teknik, bentuk, prosedur evaluasi, dan pemanfaatannya 

dalam pembelajaran Kimia dan atau IPA.  

7. Mampu mengusulkan beberapa keputusan strategis 

berdasarkan analisis informasi dan data dalam 

penyelenggaraan pembelajaran Kimia dan atau IPA. 

8. Mampu menerapkan kemampuan kewirausahaan 

(enterpreneur) di bidang pendidikan dan pembelajaran 

Kimia. 

9. Mampu menerapkan wawasan kemaritiman di bidang 

pendidikan dan pembelajaran Kimia dan atau IPA.  

10. Menguasai konsep dan prinsip tentang struktur, 

dinamika, dan energi bahan kimia berbasis 

kemaritiman, serta  menguasai prinsip dasar 

pemisahan dan analisis yang dibutuhkan untuk 

memahami materi Kimia dan atau IPA di sekolah. 

11. Menguasai prinsip pengelolaan laboratorium Kimia 

dan atau laboratorium IPA. 

12. Menguasai prinsip dan teori pendidikan (pedagogik, 

psikologi peserta didik, teori belajar dan gaya belajar, 

serta kurikulum) dan perkembangannya di sekolah. 

13. Menguasai pengetahuan tentang model, pendekatan, 

strategi, metode, dan media pembelajaran, serta 

penerapannya dalam merancang pembelajaran Kimia 

dan atau IPA. 

14. Menguasai prinsip piranti lunak dan menggunakannya 

dalam pembelajaran Kimia dan atau IPA. 

15. Menerapkan kepribadian yang bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, bertanggungjawab, cinta tanah air, 

serta menjungjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

pembelajaran Kimia dan atau IPA.  

16. Melaksanakan dan mempublikasikan hasil penelitian 

di bidang pembelajaran Kimia dan atau IPA yang 

dapat digunakan dalam memberikan berbagai alternatif 

pemecahan masalah di sekolah. 
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8. KAITAN KOMPETENSI DENGAN ELEMEN KOMPETENSI 

Adapun kaitan antara kompetensi lulusan dengan elemen kompetensi dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2. Matriks Kaitan Kompetensi Lulusan dengan Elemen Kompetensi 

No. Profil Lulusan Rumusan Rinci Kompetensi Lulusan 

(Learning Outcome) 

Elemen Kurikulum Deskripsi Generik 

Level 6 KKNI 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Calon tenaga pendidik dalam 

bidang studi Kimia di SMA 

sederajat dan atau bidang studi IPA 

di SMP sederajat. 

 

Peneliti dalam bidang 

pembelajaran Kimia di SMA 

sederajat dan atau bidang 

pembelajaran IPA di SMP 

sederajat. 

 

Pengelola laboratorium Kimia di 

SMA sederajat dan atau pengelola 

laboratorium IPA di SMP 

sederajat.  

 

Enterpreneur dalam dunia 

pendidikan, khususnya bidang 

pendidikan dan pembelajaran 

Kimia. 

1. Menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi di bidang pembelajaran Kimia 

dan atau IPA melalui penalaran 

berdasarkan pemikiran logis, kritis, 

sistematis dan inovatif. 

 

2. Mampu merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi pembelajaran Kimia untuk 

membangun keterampilan berfikir tingkat 

tinggi, keterampilan proses sains, berfikir 

kreatif, dan berkarakter melalui pendekatan 

ilmiah/saintifik sehingga dengan 

memanfaatkan berbagai sumber belajar, 

media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan 

potensi lingkungan setempat, sesuai dengan 

standar proses dan mutu. 

 

3. Mampu melaksanakan kegiatan 

laboratorium untuk membangun 

keterampilan proses sains dan penguasaan 

konsep Kimia. 

 

4. Mampu mengkaji berbagai metode 

pembelajaran yang sesuai dengan 
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karakteristik materi Kimia dan atau materi 

IPA serta karakteristik peserta didik, dan 

mengembangkannya secara inovatif dan 

teruji. 

 

5. Mampu mengidentifikasi permasalahan 

dalam pembelajaran Kimia dan atau IPA, 

memilih alternatif solusi berdasarkan kajian 

teroritis dan mengimplementasikan dalam 

pembelajaran. 

 

6. Mampu memahami teori-teori evaluasi 

prinsip, jenis, teknik, bentuk, prosedur 

evaluasi, dan pemanfaatannya dalam 

pembelajaran Kimia dan atau IPA.  

 

7. Mampu mengusulkan beberapa keputusan 

strategis berdasarkan analisis informasi dan 

data dalam penyelenggaraan pembelajaran 

Kimia dan atau IPA. 

 

8. Mampu menerapkan kemampuan 

kewirausahaan (enterpreneur) di bidang 

pendidikan dan pembelajaran Kimia. 

 

9. Mampu menerapkan wawasan kemaritiman 

di bidang pendidikan dan pembelajaran 

Kimia dan atau IPA.  

 

10. Menguasai konsep dan prinsip tentang 

struktur, dinamika, dan energi bahan kimia 

berbasis kemaritiman, serta  menguasai 

prinsip dasar pemisahan dan analisis yang 

dibutuhkan untuk memahami materi Kimia 
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dan atau IPA di sekolah. 

 

11. Menguasai prinsip pengelolaan 

laboratorium Kimia dan atau laboratorium 

IPA. 

 

12. Menguasai prinsip dan teori pendidikan 

(pedagogik, psikologi peserta didik, teori 

belajar dan gaya belajar, serta kurikulum) 

dan perkembangannya di sekolah. 

 

13. Menguasai pengetahuan tentang model, 

pendekatan, strategi, metode, dan media 

pembelajaran, serta penerapannya dalam 

merancang pembelajaran Kimia dan atau 

IPA. 

 

14. Menguasai prinsip piranti lunak dan 

menggunakannya dalam pembelajaran 

Kimia dan atau IPA. 

 

15. Menerapkan kepribadian yang bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

bertanggungjawab, cinta tanah air, serta 

menjungjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam pembelajaran Kimia dan atau IPA.  

 

16. Melaksanakan dan mempublikasikan hasil 

penelitian di bidang pembelajaran Kimia 

dan atau IPA yang dapat digunakan dalam 

memberikan berbagai alternatif pemecahan 

masalah di sekolah. 
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9. PEMILIHAN BAHAN KAJIAN 

Dalam penentuan kesesuaian bahan kajian untuk memunculkan nama-nama mata kuliah, program studi pendidikan Kimia 

menghubungkannya dengan capaian pembelajaran yang dirangkum dalam matriks sebagai berikut: 

No. Mata Kuliah LO

1 

LO

2 

LO

3 

LO

4 

LO

5 

LO

6 

LO

7 

LO

8 

LO

9 

LO

10 

LO

11 

LO

12 

LO

13 

LO

14 

LO

15 

LO

16 

1. Teknik Dasar Laboratorium Kimia  X X X     X  X X   X X  

2. Biologi Umum  X  X X X      X X X X X X 

3. Kimia Umum  X X X X X X X X X X X X X X X X 

4. Fisika Umum  X  X X X      X X X X X X 

5. Matematika Umum  X X       X     X X  

6. Kimia Asam Basa  X X X X X X X X X X X X X X X X 

7. Bahasa Inggris untuk Kimia  X X  X  X X X X X  X X X X  

8. Kimia Analitik Kualitatif  X X X X X X X X X X X X X X X X 

9. Kimia Lingkungan  X X X X X X X X X X X X X X X X 

10. Kimia Komputasi X X  X   X X X X    X X X 

11. Dasar-Dasar Pendidikan IPA  X   X X       X  X X X 

12. Strategi Pembelajaran Kimia  X   X X  X  X    X X X X 

13. Kepustakaan Kimia  X    X         X X X 
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14. Kimia Analitik Kuantitatif  X X X X X X X X X X X X X X X X 

15. Kimia Hidrokarbon  X X X X X X X X X X X X X X X X 

16. Kimia Unsur  X X X X X X X X X X X X X X X X 

17. Termodinamika Kimia  X X X X X X X X X X X X X X X X 

18. Media Pembelajaran Kimia  X X  X   X X X X    X X X 

19. Kimia Organik Bahan Alam  X X X X X X X X X X X X X X X X 

20. Kimia Kompleks  X X X X X X X X X X X X X X X X 

21. Dinamika Kimia  X X X X X X X X X X X X X X X X 

22. Telaah Kurikulum Kimia SMA  X X  X X  X     X  X X  

23. Ikatan Kimia  X X X X X X X X X X X X X X X X 

24. Perencanaan Pembelajaran Kimia  X X  X X  X     X  X X  

25. Metodologi Penelitian Pendidikan 

Kimia  

X    X         X X X 

26. Biokimia  X X X X X X X X X X X X X X X X 

27. Evaluasi Hasil Pembelajaran Kimia  X X    X        X X X 

28. Manajemen Laboratorium Kimia   X  X     X X    X X  

29. Microteaching  X X  X   X    X X X X X  

30. Inovasi Pembelajaran Kimia  X X  X   X    X X X X X  



 
 

11 

 

31. Skripsi  X    X         X X X 

32. Kimia Terapan dan Kewirausahaan  X  X  X  X X X     X X X 

33. Chemistry Learning in Secondary 

School  

X X  X   X    X X X X X  

34. Kimia Laut*  X X X X X X X X X X X X X X X X 

35. Bioteknologi*  X X X X X X X X X X X X X X X X 

36. Kimia Analisis Instrumentasi *  X X X X X X X X X X X X X X X X 

37. Pengelolaan Pembelajaran Kimia*  X X  X X  X     X  X X  

38. Problematika Pembelajaran Kimia*  X    X  X  X     X X X 

39. Kimia Industri*  X  X  X  X X X     X X X 

40. Telaah Kurikulum IPA SMP* X X  X X  X     X  X X  

41. Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari* X X X X X X X X X X X X X X X X 

42. Pengembangan Bahan Ajar Kimia* X X  X   X X X X    X X X 

43. Belajar dan Pembelajaran  X   X X       X  X X X 

44. Pengantar Pendidikan  X   X X       X  X X X 

45. Profesi Kependidikan  X   X X       X  X X X 

46. Psikologi Pendidikan  X    X  X     X  X X  

47. Statistika Pendidikan  X    X         X X X 
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48. PPL  X X  X   X    X X X X X  

49. Pendidikan Agama  X             X X  

50. Pendidikan Pancasila  X             X X  

51. Pendidikan Kewarganegaraan  X             X X  

52. Bahasa Indonesia  X             X X  

53. Bahasa Inggris  X             X X  

54. Pengantar Ilmu Dan Teknologi 

Maritim  

X      X  X     X X X 

55. Tamadun Dan Tunjuk Ajar Melayu  X      X  X     X X X 
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10. PENETAPAN NAMA DAN SKS MATA KULIAH 

Berdasarkan analisis bahan kajian, maka ditetapkan nama mata kuliah yang telah 

disesuaikan untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah dirumuskan di program studi 

Pendidikan Kimia. Berikut penetapan nama dan bobot sks mata kuliah yang dirancang 

selama delapan semester. 

Tabel 4. Penetapan Nama dan Jumlah SKS Mata Kuliah 

KOMPETENSI UTAMA 

No. 
Kode Mata 

Kuliah 
Nama Mata Kuliah 

Bobot 

SKS 

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 Pengetahuan dan Teknologi Kemaritiman 3 

7 UM1107 Ilmu Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu 3 

8 PK1101 Teknik Dasar Laboratorium Kimia 2 

9 PK1102 Biologi Umum 3 

10 PK1103 Kimia Umum 3 

11 PK1104 Fisika Umum 3 

12 PK1105 Matematika Umum 3 

13 PK1106 Kimia Asam Basa 3 

14 PK1107 Bahasa Inggris untuk Kimia 2 

15 PK1108 Kimia Analitik Kualitatif 3 

16 PK1109 Kimia Lingkungan 3 

17 PK1110 Kimia Komputasi 3 

18 PK1111 Dasar-Dasar Pendidikan IPA 2 

19 PK1112 Strategi Pembelajaran Kimia 4 

20 PK1113 Kepustakaan Kimia 2 

21 PK1114 Kimia Analitik Kuantitatif 3 

22 PK1115 Kimia Hidrokarbon 3 

23 PK1116 Kimia Unsur 3 

24 PK1117 Termodinamika Kimia 3 

25 PK1118 Media Pembelajaran Kimia 3 

26 PK1119 Kimia Organik Bahan Alam 3 

27 PK1120 Kimia Kompleks 3 

28 PK1121 Dinamika Kimia 3 

29 PK1122 Telaah Kurikulum Kimia SMA 4 

30 PK1123 Ikatan Kimia 3 

31 PK1124 Perencanaan Pembelajaran Kimia 4 

32 PK1125 Metodologi Penelitian Pendidikan Kimia 4 

33 PK1126 Biokimia 3 

34 PK1127 Evaluasi Hasil Pembelajaran Kimia 3 

35 PK1128 Manajemen Laboratorium Kimia 2 
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36 PK1129 Microteaching 4 

37 PK1130 Inovasi Pembelajaran Kimia 3 

38 PK1131 Skripsi  6 

39 PK1132 Kimia Terapan dan Kewirausahaan 3 

40 PK1133 Chemistry Learning in Secondary School 3 

TOTAL SKS 123 

 KOMPETENSI PENDUKUNG 

No. 
Kode Mata 

Kuliah 
Nama Mata Kuliah Bobot SKS 

1 PP1201 Belajar dan Pembelajaran 2 

2 PP1202 Pengantar Pendidikan 2 

3 PP1203 Profesi Kependidikan 2 

4 PP1204 Psikologi Pendidikan 2 

5 PP1205 Statistika Pendidikan 3 

6 PP1206 PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) 4 

TOTAL SKS 15 

 KOMPETENSI LAINNYA 

No. 
Kode Mata 

Kuliah 
Nama Mata Kuliah Bobot SKS 

1 PK1301 Kimia Laut* 2 

2 PK1302 Bioteknologi* 2 

3 PK1303 Kimia Analisis Instrumentasi * 2 

4 PK1304 Pengelolaan Pembelajaran Kimia*  2  

5 PK1305 Problematika Pembelajaran Kimia* 2 

6 PK1306 Kimia Industri* 2 

7 PK1307 Telaah Kurikulum IPA SMP* 2 

8 PK1308 Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari* 2 

9 PK1309 Pengembangan Bahan Ajar Kimia* 2 

TOTAL SKS 20 

Total SKS minimum selama Delapan Semester 144 

 

Keterangan: *Mata Kuliah Pilihan 

 

11. STRUKTUR KURIKULUM DAN SEBARAN MATA KULIAH 

Kurikulum program studi pendidikan Kimia dirancang dengan masa studi selama empat 

tahun atau delapan semester dengan beban sks sebanyak 144 sks. Pada setiap tahunnya, 

mulai dari tahun pertama hingga tahun terakhir, mata kuliah disusun sedemikian rupa untuk 

mencapai capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan. Sehingga program studi 

pendidikan Kimia menyesuaikannya dengan Permendikbud 49/2014, bahwa bobot sks 

maksimum terjadwal per semesternya adalah 20 sks, kecuali semester satu dan dua yang 

masing-masing 18 sks. Berikut matriks struktur kurikulum berdasarkan pengelompokan 

Lembaga Penelitian Tenaga Kependidikan (LPTK) di program studi pendidikan Kimia. 
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Tabel 5. Matriks Struktur Kurikulum berdasarkan Pengelompokan LPTK 

No. 
Kode MKU 

Bobot 

SKS 

Mata 

Kuliah 

Prasyarat 
Mata Kuliah Mata Kuliah Umum 

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   

TOTAL SKS 21   

  

No. 
Kode MKDK 

Bobot 

SKS 

Mata 

Kuliah 

Prasyarat Mata Kuliah Mata Kuliah Dasar Kependidikan 

1 PP1201 Belajar dan Pembelajaran 2   

2 PP1202 Pengantar Pendidikan 2   

3 PP1203 Profesi Kependidikan 2   

4 PP1204 Psikologi Pendidikan 2   

TOTAL SKS 8   

  

No. 
Kode MKBK 

Bobot 

SKS 

Mata 

Kuliah 

Prasyarat Mata Kuliah Mata Kuliah Bidang Keahlian 

1 PK1101 Teknik Dasar Laboratorium Kimia 2  

2 PK1102 Biologi Umum 3  

3 PK1103 Kimia Umum 3  

4 PK1104 Fisika Umum 3  

5 PK1105 Matematika Umum 3  

6 PK1106 Kimia Asam Basa 3 PK1103 

7 PK1107 Bahasa Inggris untuk Kimia 2  

8 PK1108 Kimia Analitik Kualitatif 3  

9 PK1109 Kimia Lingkungan 3  

10 PK1110 Kimia Komputasi 3  

11 PK1111 Dasar-Dasar Pendidikan IPA 2  

12 PK1113 Kepustakaan Kimia 2  

13 PK1114 Kimia Analitik Kuantitatif 3  

14 PK1115 Kimia Hidrokarbon 3  

15 PK1116 Kimia Unsur 3  

16 PK1117 Termodinamika Kimia 3  

17 PK1119 Kimia Organik Bahan Alam 3 PK1115 

18 PK1120 Kimia Kompleks 3 PK1116 

19 PK1121 Dinamika Kimia 3 PK1117 

20 PK1123 Ikatan Kimia 3  
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21 PK1126 Biokimia 3  

22 PK1128 Manajemen Laboratorium Kimia 2  

23 PK1132 Kimia Terapan dan Kewirausahaan 3  

24 PK1301 Kimia Laut* 2 

 25 PK1302 Bioteknologi* 2 

 26 PK1303 Kimia Analisis Instrumentasi* 2 

 27 PK1306 Kimia Industri* 2  

28 PK1308 Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari* 2  

TOTAL SKS 70   

  

No. 

Kode MKKPP 
Bobot 

Sks 

Mata 

Kuliah 

Prasyarat Mata Kuliah 
Mata Kuliah Keterampilan Proses 

Pembelajaran 

1 PP1206 PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) 4 PK1129 

2 PK1112 Strategi Pembelajaran Kimia 4  

3 PK1118 Media Pembelajaran Kimia 3  

4 PK1122 Telaah Kurikulum Kimia 4  

5 PK1124 Perencanaan Pembelajaran Kimia 4  

6 PK1127 Evaluasi Hasil Pembelajaran Kimia 3  

7 PK1129 Microteaching 4  

8 PK1133 Chemistry Learning in Secondary School 3  

9 PK1304 Pengelolaan Pembelajaran Kimia* 2  

10 PK1305 Problematika Pembelajaran Kimia* 2  

11 PK1307 Telaah Kurikulum IPA SMP* 2  

12 PK1310 Pengembangan Bahan Ajar Kimia* 2  

TOTAL SKS 29   

  

No. 
Kode MKPP 

Bobot 

SKS 

Mata 

Kuliah 

Prasyarat Mata Kuliah Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan 

1 PK1125 Metodologi Penelitian Pendidikan Kimia 4   

2 PK1130 Inovasi Pembelajaran Kimia 3   

3 PP1205 Statistika Pendidikan 3   

4 PK1131 Skripsi  6   

TOTAL SKS 16   

TOTAL SKS SELAMA DELAPAN SEMESTER 144 

  

Adapun sebaran mata kuliah per semester dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut:  

 

Tabel 6. Sebaran Mata Kuliah per Semester 

Smt. No. 
Kode 

MK 
Mata Kuliah 

Bobot Mata Kuliah 

SKS Prasyarat 

I 

1 UM1105 Bahasa Inggris 3   

2 PK1101 Teknik Dasar Laboratorium Kimia 2   

3 UM1101 Pendidikan Agama 3   
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4 PP1201 Belajar dan Pembelajaran 2   

5 PP1202 Pengantar Pendidikan 2   

6 PK1103 Kimia Umum 3   

7 PK1105 Matematika Umum 3   

Total sks 18   

Smt. No. 
Kode 

MK 
Mata Kuliah 

Bobot Mata Kuliah 

SKS Prasyarat 

II 

1 UM1104 Bahasa Indonesia 3   

2 UM1106 Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman 3   

3 PK1106 Kimia Asam Basa 3 PK1103 

4 PK1128 Manajemen Laboratorium Kimia 2   

5 PP1204 Psikologi Pendidikan 2   

6 PK1102 Biologi Umum 3   

7 PK1111 Dasar-Dasar Pendidikan IPA 2   

Total sks 18   

Smt. No. 
Kode 

MK 
Mata Kuliah 

Bobot Mata Kuliah 

SKS Prasyarat 

III 

1 PK1108 Kimia Analitik Kualitatif 3   

2 PK1110 Kimia Komputasi 3   

3 PK1107 Bahasa Inggris untuk Kimia 2   

4 UM1103 Pendidikan Kewarganegaraan 3   

5 PP1205 Statistika Pendidikan 3   

6 PK1104 Fisika Umum 3   

7 PK1109 Kimia Lingkungan 3   

Total sks 20   

Smt. No. 
Kode 

MK 
Mata Kuliah 

Bobot Mata Kuliah 

SKS Prasyarat 

IV 

1 PK1114 Kimia Analitik Kuantitatif 3   

2 PK1115 Kimia Hidrokarbon 3   

3 PK1116 Kimia Unsur 3   

4 PK1117 Termodinamika Kimia 3   

5 UM1102 Pendidikan Pancasila 3   

6 PP1203 Profesi Kependidikan 2   

7 PK1123 Ikatan Kimia 3   

Total sks 20   

 

 

  
Smt. No. 

Kode 

Mk 
Mata Kuliah 

Bobot Mata Kuliah 

SKS PRASYARAT 

V 

1 PK1119 Kimia Organik Bahan Alam 3 PK1115 

2 PK1120 Kimia Kompleks 3 PK1116 

3 PK1121 Dinamika Kimia 3 PK1117 

4 PK1122 Telaah Kurikulum Kimia SMA 4   

5 PK1118 Media Pembelajaran Kimia 3   
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6 PK1112 Strategi Pembelajaran Kimia 4   

Total sks 20   

Smt. No. 
Kode 

MK 
Mata Kuliah 

Bobot Mata Kuliah 

SKS Prasyarat 

VI 

1 PK1125 Metodologi Penelitian Pendidikan 4   

2 PK1126 Biokimia 3   

3 PK1127 Evaluasi Hasil Pembelajaran Kimia 3   

4 PK1113 Kepustakaan Kimia 2   

5 PK1129 Microteaching 4   

6 PK1124 Perencanaan Pembelajaran Kimia 4   

Total sks 20   

Smt. No. 
Kode 

MK 
Mata Kuliah 

Bobot Mata Kuliah 

SKS Prasyarat 

VII 

1 PP1206 PPL 4 PK1129 

2 PK1130 Inovasi Pembelajaran Kimia 3 

 3 UM1107 Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu 3   

4 PK1301 Mata Kuliah Pilihan* 2   

5 PK1303 Mata Kuliah Pilihan* 2   

6 PK1305 Mata Kuliah Pilihan* 2   

7 PK1307 Mata Kuliah Pilihan* 2 

 8 PK1309 Mata Kuliah Pilihan* 2 

 Total sks 14   

Smt. No. 
Kode 

Mk 
Mata Kuliah 

Bobot Mata Kuliah 

SKS Prasyarat 

VIII 

  

  

  

  

1 PK1131 Skripsi  6   

2 PK1132 Kimia Terapan dan Kewirausahaan 3 

 3 PK1133 Chemistry Learning in Secondary School 3   

4 PK1302 Mata Kuliah Pilihan* 2   

5 PK1304 Mata Kuliah Pilihan* 2   

6 PK1306 Mata Kuliah Pilihan* 2   

7 PK1308 Mata Kuliah Pilihan* 2 

 

 

 

   Total sks 14   

TOTAL 144   

 Keterangan: 

*Mahasiswa berhak memilih minimal tiga dari sembilan mata kuliah pilihan yang 

disediakan (semester ganjil dan atau genap) 

Tabel 7. Daftar Mata Kuliah Pilihan 

 

Kode 

MK 

Mata Kuliah Pilihan  

(Ganjil) 

Kode 

MK 

Mata Kuliah Pilihan  

(Genap) 

PK1301 Kimia Laut PK1302 Bioteknologi 

PK1303 Kimia Analisis Instrumentasi PK1304 Pengelolaan Pembelajaran Kimia 

PK1305 Problematika Pembelajaran Kimia PK1306 Kimia Industri 

PK1307 Telaah Kurikulum IPA SMP PK1308 Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari 

PK1309 Pengembangan Bahan Ajar Kimia   
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Untuk gambaran lebih jelas mengenai sebaran mata kuliah per semesternya, dapat dilihat pada matriks di bawah ini: 

Tabel 7. Matriks Sebaran Mata Kuliah per Semester 

 

No. 
Kode 

MK 
Mata Kuliah 

SMT (sks) 
W/P 

MK 

Prasyarat 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 PK1101 Teknik Dasar Laboratorium Kimia X               W   

2 PK1102 Biologi Umum   X 
 

          W   

3 PK1103 Kimia Umum X               W   

4 PK1104 Fisika Umum     X           W   

5 PK1105 Matematika Umum  X   
 

          W   

6 PK1106 Kimia Asam Basa   X             W PK1103 

7 PK1107 Bahasa Inggris Untuk Kimia   
 

X            W   

8 PK1108 Kimia Analitik Kualitatif     X           W   

9 PK1109 Kimia Lingkungan     X 
 

        W   

10 PK1110 Kimia Komputasi     X           W   

11 PK1111 Dasar-Dasar Pendidikan IPA    X 
 

          W   

12 PK1112 Strategi Pembelajaran Kimia         X       W   

13 PK1113 Kepustakaan Kimia           X     W   

14 PK1114 Kimia Analitik Kuantitatif       X         W   

15 PK1115 Kimia Hidrokarbon       X         W   

16 PK1116 Kimia Unsur       X         W   

17 PK1117 Termodinamika Kimia       X         W   

18 PK1118 Media Pembelajaran Kimia       
 

X       W   
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19 PK1119 Kimia Organik Bahan Alam         X       W PK1115 

20 PK1120 Kimia Kompleks         X       W PK1116 

21 PK1121 Dinamika Kimia         X       W PK1117 

22 PK1122 Telaah Kurikulum Kimia SMA         X       W   

23 PK1123 Ikatan Kimia        X 
 

      W   

24 PK1124 Perencanaan Pembelajaran Kimia           X     W   

25 PK1125 Metodologi Penelitian Pendidikan Kimia           X     W   

26 PK1126 Biokimia           X     W   

27 PK1127 Evaluasi Hasil Pembelajaran Kimia           X     W   

28 PK1128 Manajemen Laboratorium Kimia    X   
 

        W   

29 PK1129 Microteaching           X     W   

30 PK1130 Inovasi Pembelajaran Kimia           
 

X   W   

31 PK1131 Skripsi            
 

  X W   

32 PK1132 Kimia Terapan dan Kewirausahaan               X W   

33 PK1133 Chemistry Learning in Secondary School               X W   

34 PK1301 Kimia Laut*             X   P   

35 PK1302 Bioteknologi*             
 

X  P   

36 PK1303 Kimia Analisis Instrumentasi *              X 
 

P   

37 PK1304 Pengelolaan Pembelajaran Kimia *               X P   

38 PK1305 Problematika Pembelajaran Kimia* 
      

X 
 

P 
 

39 PK1306 Kimia Industri* 
       

X P 
 

40 PK1307 Telaah Kurikulum IPA SMP* 
      

X 
 

P 
 

41 PK1308 Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari* 
       

X P 
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42 PK1309 Pengembangan Bahan Ajar Kimia* 
      

X 
 

P 
 

43 PP1201 Belajar dan Pembelajaran X               W   

44 PP1202 Pengantar Pendidikan X               W   

45 PP1203 Profesi Kependidikan     
 

X          W   

46 PP1204 Psikologi Pendidikan   X             W   

47 PP1205 Statistika Pendidikan      X 
 

        W   

48 PP1206 PPL             X   W   

49 UM1101 Pendidikan Agama X               W   

50 UM1102 Pendidikan Pancasila   
 

  X          W   

51 UM1103 Pendidikan Kewarganegaraan 
 

  X            W   

52 UM1104 Bahasa Indonesia   X             W   

53 UM1105 Bahasa Inggris X               W   

54 UM1106 Pengantar Ilmu dan Teknologi Maritim   X             W   

55 UM1107 Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu             X   W   

 

 

Keterangan: 

W  = mata kuliah wajib 

P    = mata kuliah pilihan 
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12.  SISTEM PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN 

12.1 Sistem Pembelajaran di Program Studi Pendidikan Kimia 

Pelaksanaan kegiatan perkuliahan di program studi pendidikan Kimia selama satu 

semester adalah selama 14 minggu tatap muka, dengan proses penilaian yang 

dilakukan pada saat Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, sehingga total 

kegiatan perkuliahan selama satu semester adalah 16 minggu efektif. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa “pembelajaran merupakan interaksi 

pendidik, peserta didik, dan sumber belajar di dalam lingkungan tertentu”. Maka, 

berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dideskripsikan bahwa setiap unsur yang terlibat 

dalam proses pembelajaran harus ditekankan terhadap ciri pembelajaran yang berpusat 

pada mahasiswa. Sehingga, mengacu pada hal tersebut, maka sistem pembelajaran 

yang dilakukan di program studi pendidikan Kimia adalah berbasis pendekatan SCL 

(Student Centered Learning), di mana pembelajaran difokuskan pada aktifitas yang 

dilakukan oleh mahasiswa. Dalam kegiatannya, pendekatan SCL lebih mengedepankan 

proses belajar (learning process), bukan proses mengajar (teaching process). 

Berdasarkan hal tersebut, program studi pendidikan Kimia menerapkan 

beberapa model pembelajaran untuk mendukung tercapainya alur pendekatan SCL 

yang diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran setiap mata kuliah, di antaranya 

sebagai berikut: (1) Small Group Discussion; (2) Role-play & Simulation; (3) Case 

Study; (4) Discovery Learning; (5) Self Directed Learning; (6) Cooperative Learning 

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

Based Learning (PjBL); (10) Problem Based Learning and Inquiry (PBL). Namun, 

selain kesepuluh model tersebut, masih banyak model pembelajaran lain yang dapat 

digunakan oleh setiap dosen. Program studi pendidikan Kimia tidak membatasi 

penerapan model pembelajaran yang dipilih oleh setiap dosennya, tentunya tetap 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik mahasiswa dan bidang 

keilmuan serta sarana dan prasarana yang mendukung. 

Sistem pembelajaran di program studi pendidikan Kimia yang telah dirancang, 

dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dikembangkan oleh 

dosen secara mandiri atau tim berdasarkan kelompok keahlian/bidang ilmu 

pengetahuan. Selanjutnya, dosen menyusun Rencana Pembelajaran (RP) berdasarkan 

RPS yang telah dibuat sebelumnya, sehingga proses pembelajaran selama satu 

semester nantinya mengacu pada RPS dan RP yang telah dikembangkan oleh dosen. 

Adapun bentuk pembelajaran yang disisipkan dalam proses pembelajaran di program 

studi pendidikan Kimia, di antaranya praktikum, tutorial/perkuliahan, praktik 

lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

12.2  Sistem Penilaian di Program Studi Pendidikan Kimia 

Mengacu pada sistem penilaian dalam K-DIKTI yang menggunakan standar penilaian 

pembelajaran (Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 pasa 18 ayat 1) yang 

menerangkan bahwa kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran, maka proses dan hasil 

belajar mahasiswa di program studi pendidikan Kimia mencakup: 

a. Prinsip penilaian; 

b. Teknik dan instrumen penilaian; 

c. Mekanisme dan prosedur penilaian; 

d. Pelaksanaan penilaian; 
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e. Pelaporan penilaian; dan 

f. Kelulusan mahasiswa. 

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. Mahasiswa yang 

dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan 

pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan. 

13. EVALUASI KURIKULUM 

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.  

Selama dua tahun berdirinya program studi pendidikan Kimia di Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UMRAH, berdasarkan Surat Mandat dari Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 696/E.E2/DT/2013 tanggal 23 Juli 2013, kurikulum 

program studi yang digunakan belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan 

dibentuknya kurikulum. Hal tersebut dikarenakan pada program studi pendidikan Kimia 

belum pernah melaksanakan workshop kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) dalam mengembangkan kurikulumnya. Sehingga, tujuan 

dikembangkannya kurikulum masih belum mengarah pada pencapaian profil lulusan yang 

diharapkan program studi Pendidikan Kimia. 
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Namun, di tahun 2015 ini, program studi pendidikan Kimia telah melaksanakn 

beberapa kali workshop pengembangan kurikulum KKNI yang dinaungi oleh Universitas 

Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), di mana sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut 

adalah anggota tim pengembang Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan, Dr. Ir. Endotomo, MT., sehingga terbentuklah draft kurikulum baru 

program studi pendidikan Kimia yang telah disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI). Di bulan Agustus 2015 program studi Pendidikan Kimia juga 

mendatangkan salah satu tim pengembang kurikulum dari Universitas Negeri Malang, Dr. 

Munzil, S.Pd., M.Si. yang membantu program studi dalam merevisi draft kurikulum KKNI 

yang sudah dibuat sebelumnya dan memodifikasinya berdasarkan LPTK (Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan). 

Dalam tabel 8 di bawah ini dapat terlihat bagaimana perbandingan antara 

kurikulum lama dan kurikulum baru di program studi pendidikan Kimia sebagai berikut: 

Tabel 8: Perbandingan Kurikulum Lama dengan Kurikulum Baru Program Studi 

Pendidikan Kimia, FKIP, UMRAH 

No. Bahan Evaluasi 

Kurikulum 

Kurikulum Lama 

(2013) 

Kurikulum Baru 

(2015) 

1. Tujuan kurikulum Belum menampakkan 

relevansi dengan kebutuhan 

nyata di masyarakat (belum 

melaksanakan workshop 

KKNI) 

Sudah menampakkan visi, 

misi, tujuan, profil lulusan 

hingga capaian pembelajaran 

yang diharapkan (sudah 

melaksanakan workshop 

KKNI) 

2. Isi kurikulum Hanya sebatas sebaran mata 

kuliah (150 sks selama 8 

semester) 

Sudah terbentuknya: 

- profil lulusan 

- rumusan learning outcomes 

- rumusan kompetensi bahan 

kajian 

- pemetaan learning 

outcomes bahan kajian 

- pengemasan matakuliah 

- penyusunan kerangka 

kurikulum 

- minimum 144 sks selama 8 

semester 

3. Proses 

pembelajaran 

Teaching Centered Learning 

(TCL) 

Student Centered Learning 

(SCL) 

4. Cara evaluasi hasil 

pembelajaran 

Dominan kepada penilaian 

“akhir” selama kegiatan 

pembelajaran. 

Sudah mengarah pada 

penilaian “proses” dalam 

kegiatan pembelajaran. 
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Kode  

Nama Mata Kuliah 
Bobot 

sks 
Deskripsi Mata Kuliah Mata 

Kuliah 

PK1101 Teknik Dasar Laboratorium Kimia 2 Mata kuliah ini bertujuan untuk memiliki pemahaman secara komprehensif 

mengenai teknik-teknik dalam berpraktikum. Materi pokok dalam mata kuliah ini 

berisi tentang pengenalan alat-alat laboratorium dasar, teknik memipet, teknik 

menimbang, teknik mengukur, teknik mentitrasi, teknik memanaskan dengan air, 

teknik menggunakan penangas air, teknik penyaringan, teknik membuat larutan, 

serta teknik pengenceran. Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, 

presentasi, praktikum di laboratorium, diskusi, dan tanya jawab, sehingga alat 

evaluasi yang digunakan adalah penugasan, partisipasi di dalam kelas, partisipasi di 

laboratorium, hasil laporan praktikum, serta Ujian Tengah Semester dan Ujian 

Akhir Semester. 

PK1102 Biologi Umum 3 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep 

Biologi umum dalam pembelajaran lebih lanjut seperti Kimia dalam sistem hidup 

(Kimia Organik dan Biokimia). Materi dalam mata kuliah ini meliputi konsep-

konsep dasar dan sejarah kehidupan; biologi sebagai sains dan ciri-ciri makhluk 

hidup; tingkat organisasi kehidupan (atom, molekul, senyawa, organel, sel, jaringan, 

organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer); 

biologisel (organisasi dan fungsi sel); struktur dan fungsi hewan dan tumbuhan 

(pertumbuhan dan perkembangan hewan, pertumbuhan dan perkembangan 

tumbuhan, reproduksi hewan, dan reproduksi tumbuhan); ekosistem dan 

keanekaragaman hayati (biosistematik organisme, hewan dan tumbuhan, dan 

peranannya dalam keseimbangan ekosistem). 

Kegiatan dalam perkuliahan ini meliputi ceramah, diskusi, latihan merancang kerja 

Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Kimia 
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ilmiah, tugas membaca literatur tentang konsep-konsep dasar biologi yang 

mencakup biologi sebagai ilmu dan kerja ilmiah. 

PK1103 Kimia Umum 3 Mata kuliah ini bertujuan untuk memiliki pemahaman secara komprehensif 

mengenai pengenalan kimia umum dalam kehidupan sehari-hari, stoikiometri secara 

umum, konfigurasi elektron serta pengenalan sistem periodik unsur. Materi pokok 

dalam mata kuliah ini berisi tentang pengenalan kimia umum dalam kehidupan 

sehari-hari, materi dan sifat-sifatnya, struktur atom, stoikiometri secara umum, 

konfigurasi elektron, pengenalan sistem periodik unsur, pengenalan ikatan kimia 

dan struktur molekul serta wujud zat. Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk 

ceramah, praktikum di laboratorium, pembuatan laporan praktikum, presentasi, 

diskusi, dan tanya jawab, sehingga alat evaluasi yang digunakan adalah penugasan, 

partisipasi di dalam kelas, partisipasi di laboratorium, hasil laporan praktikum, serta 

Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. 

PK1104 Fisika Umum 3 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip dasar 

ilmu fisika yang digunakan dalam ilmu kimia dan menerapkannya untuk 

menganalisis dan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam perkuliahan kimia. 

Dalam perkuliahan ini dibahas mengenai mekanika (kinematika, dinamika, kerja, 

energi dan daya, hukum kekelan dalam mekanika); osilasi dan gelombang 

(kinematika osilasi harmonis, penjumlahan osilasi, dinamika osilasi harmonis, 

energi osilasi harmonis, osilasi terendam, osilasi paksaan, gelombang, penjumlahan 

gelombang); fisika molekuler (teori kinetik gas ideal, distribusi molekul gas ideal 

(Bolztmann dan Maxwell), hukum pertama dan kedua termodinamika, gas nyata, 

dasar kinetika fisika); sifat-sifat dielektrik suatu bahan; magnet (karakteristik medan 

magnet, sifat magnet zat kimia, persamaan Maxwell); optika gelombang 

(interferensi, difraksi, polarisasi, dispersi cahaya, gejala optika kuantum, model 

Bohr atom hidrogen; dasar-dasar Fisika resonansi (Mossbauer), resonansi magnet 

inti, resonansi paramagnetik elektron (EPR); Fisika zat padat (elektron dalam 

kristal, dinamika kisi dan kapasitas panas kristal, fenomena transport dalam cairan 
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dan padatan, sifat elektrik suatu bahan). Adapun bentuk perkuliahan menggunakan 

pendekatan SCL berupa ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi. Sistem penilaian 

berupa keaktifan mahasiswa, penugasan serta Ujian Tengah Semester (UTS) dan 

Ujian Akhir Semester (UAS). 

PK1105 Matematika Umum 3 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar 

matematika yang digunakan dalam ilmu kimia dan menerapkannya untuk 

menganalisis dan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam perkuliahan kimia. 

Materi pokok dalam mata kuliah ini meliputi: bilangan; variabel dan satuan; fungsi 

aljabar; fungsi transenden; kalkulus diferensial; kalkulus integral; metode integrasi; 

baris dan deret; bilangan kompleks; fungsi banyak variabel; fungsi dalam tiga 

dimensi. 

Bentuk pembelajaran menggunakan pendekatan SCL dengan metode ceramah 

interaktif, diskusi, tanya jawab. Sistem penilaian meliputi penugasan, keaktifan di 

dalam kelas dan UTS serta UAS. 

PK1106 Kimia Asam Basa 3 Materi pokok dalam mata kuliah ini berisi tentang rumus kimia dan stoikiometri 

komposisi, persamaan kimia dan stoikiometri reaksi, macam-macam reaksi kimia, 

teori asam, basa dan garam, reaksi asam basa, serta kesetimbangan ion dalam 

larutan.  Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, praktikum di 

laboratorium, pembuatan laporan praktikum, presentasi, diskusi, dan tanya jawab, 

sehingga alat evaluasi yang digunakan adalah penugasan, partisipasi di dalam kelas, 

partisipasi di laboratorium, hasil laporan praktikum, serta Ujian Tengah Semester 

dan Ujian Akhir Semester. 
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PK1107 Bahasa Inggris untuk Kimia 2 Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi bekal mahasiswa agar dapat menguasai 

bahasa Inggris dalam menunjang pemahaman ilmu kimia dari literatur atau sumber 

informasi berbahasa Inggris. Adapun konten materi yang terkandung, di antaranya 

vocabulary kimia, literatur kimia berbahasa Inggris (jurnal, internet, dll), menulis 

laporan dalam bahasa Inggris, penterjemahan buku teks kimia berbahasa Inggris, 

serta mengkomunikasikan ide/konsep kimia dalam bahasa Inggris. Metode 

pembelajaran yang digunakan adalah Self-Directed Learning (SDL), dengan sistem 

penilaian berupa penugasan, UTS, dan UAS. 

PK1108 Kimia Analitik Kualitatif 3 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dasar 

tentang kimia analitik dan ruang lingkupnya. Adapun materi inti dalam mata kuliah 

ini, di antaranya pengantar kimia analitik, perangkat kimia analitik, ruang lingkup 

Kimia Analitik, terminologi, evaluasi data analitik, metoda analisis kation dan anion 

(pemisahan dan identifikasinya), dasar-dasar statistik terkait Kimia Analisis 

(statistik deskriptif dan cara-cara pelaporan data analisis). Perkuliahan dilaksanakan 

dalam bentuk ceramah, presentasi, diskusi, praktikum dan tanya jawab. Alat 

evaluasi yang digunakan adalah penugasan, partisipasi di dalam kelas, laporan 

praktikum (individu) serta Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. 
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PK1109 Kimia Lingkungan 3 Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada 

mahasiswa tentang berbagai komponen lingkungan baik lingkungan perairan, udara 

dan tanah dari segi tinjauan kimia serta dapat meningkatkan kesadarannya terhadap 

lingkungan dan permasalahannya. Materi yang terdapat dalam mata kuliah ini, di 

antaranya sumber dan reaksi yang terjadi dan dampak atau pencemaran yang terjadi 

pada segmen bumi atmosfer, litosfer, hidrosfer dan biosfer; pengenalan kimia 

lingkungan, ekologi dan ekosistem; toksikologi lingkungan tentang efek toksik dari 

berbagi bahan kimia dan logam berat terhadap organisme hidup seperti pestisida, 

bahan aditif makanan/minuman dan NAFZA; baku mutu lingkungan dalam air, 

tanah, dan sedimen; dan patokan pengendalian pencemaran lingkungan, strategi 

konservasi kualitas lingkungan yang terkait dengan Reuse, Reduce, Recycling, 

Recovery, etika lingkungan untuk membina karakter berwawasan lingkungan. 

Kuliah ini disampaikan dengan SCL melalui ceramah interaktif, diskusi dan studi 

kasus (pemecahan masalah). Komponen penilaian dalam mata kuliah ini, meliputi: 

Kehadiran, Tes, Tugas, Makalah. 

PK1110 Kimia Komputasi  3 Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan 

keterampilan tentang penggunaan program komputer dalam pembelajaran kimia. 

Adapun konten materi yang terkandung, di antaranya penggunaan Edmodo, 

Microsoft Office (M. Word, Excel, Powerpoint), Chemsketch, Movie Maker, 

Macromedia Flash, dan Virtual Lab dalam pembelajarn Kimia. Metode 

pembelajaran yang digunakan adalah demonstrasi, dengan sistem penilaian berupa 

penugasan, UTS, dan UAS. 
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PK1111 Dasar-Dasar Pendidikan IPA 2 Mata kuliah ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan IPA dalam kehidupan 

sehari-hari (dunia pendidikan), meramalkan akibat-akibat perkembangan IPA di 

masa depan, serta mempunyai sikap yang baik terhadap perkembangan IPA di 

Materi pokok dalam mata kuliah ini berisi tentang arti pendidikan, hakikat IPA, 

teori belajar dalam IPA, pengenalan model dan strategi pembelajaran pada 

pendidikan IPA, pengembangan keterampilan pemecahan masalah dalam 

pendidikan IPA, keterkaitan IPA dengan teknologi dan masyarakat,  faktor-faktor 

yang mempengaruhi pendidikan IPA di SMP/MTs/SMA/SMK/MA, keterkaitan 

Kurikulum 2013 dalam proses belajar-mengajar IPA, serta berbagai permasalahan 

dalam pendidikan MIPA (bidang studi Kimia).  Perkuliahan dilaksanakan dalam 

bentuk ceramah interaktif, presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Dan alat evaluasi 

yang digunakan berupa penugasan, partisipasi di dalam kelas, serta didukung oleh 

Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.  

PK1112 Strategi Pembelajaran Kimia 4 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu merefleksi konsep dan prinsip 

dasar pembelajaran secara lisan maupun tulisan dan dapat 

mengimplementasikannya ke dalam proses pembelajaran sesuai dengan bidang ilmu 

kimia. Adapun materi pokok dalam mata kuliah ini antara lain mencakup: (1) 

Konsep dan prinsip dasar pembelajaran, (2) hakikat, ciri dan komponen 

pembelajaran, (3) konsep dasar mengajar, (3) Metode-metode pembelajaran, (4) 

teori belajar yang diterapkan dalam menentukan metode pembelajaran, (5) Model-

Model pembelajaran, (6) Pendekatan Pembelajaran, (7) media instruksional (8) 

pemilihan dan penggunaan metode, model dan pendekatan pembelajaran, (9) 

interaksi belajar mengajar dan teknik mendapatkan umpan balik, (10) keterampilan 

dasar mengajar (membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan, bertanya, memberi 

penguatan, memvariasikan stimulus belajar, mengelola kelas, memimpin diskusi, 

serta mengajar kelompok kecil dan perorangan), (11) Penelitian berbasis strategi 

pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berbasis 

proyek (PjBL), dengan sistem penilaian berupa asesmen unjuk kerja (Performance 

Assessment). 
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PK1113 Kepustakaan Kimia 2 

Matakuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu menulis suatu 

karya tulis ilmiah lengkap dengan sumber referensi/kepustakaan yang relevan, serta 

mampu menuliskan format daftar pustaka di akhir penulisan. Adapun konten materi 

yang terkandung, di antaranya tata cara/format penulisan daftar pustaka, tata cara 

pencarian artikel jurnal terindeks nasional dan internasional, tata cara 

menghubungan suatu penelitian dalam bidang pendidikan Kimia dengan sumber 

referensi yang relevan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode 

ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi individu, dan pencarian langsung ke 

perpustakaan, dengan sistem penilaian berupa penugasan, UTS, dan UAS. 

PK1114 Kimia Analitik Kuantitatif 3 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami prinsip analisis kuantitatif 

dalam Kimia. Adapun cakupan materi dalam mata kuliah ini, di antaranya: tentang 

metode analisis kuantitatif non instrumen yang mencakup analisis Gravimetri dan 

analisis Volumetri. Metode analisis non instrumen ini memiliki keuntungan dengan 

teknik pengerjaan yang sederhana dan ekonomis. Perkuliahan dilaksanakan dengan 

pendekatan SCL dan metode ceramah interaktif, praktikum di laboratorium, 

pembuatan laporan praktikum, presentasi, diskusi, dan tanya jawab, sehingga alat 

evaluasi yang digunakan adalah penugasan, partisipasi di dalam kelas, kerjasama di 

laboratorium, hasil laporan praktikum, serta Ujian Tengah Semester dan Ujian 

Akhir Semester. 

PK1115 Kimia Hidrokarbon 3 Mata kuliah ini bertujuan untuk memiliki pemahaman secara komprehensif 

mengenai pengenalan kimia hidrokarbon, jenis hidrokarbon, stereokimia serta 

radikal bebas. Materi pokok dalam mata kuliah ini berisi tentang pengenalan kimia 

hidrokarbon, jenis hidrokarbon seperti hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon 

aromatik, penamaan hidrokarbon dan turunannya,  stereokimia, kiralitas, 

enantiomer, diastereomer, resonansi dan induksi, serta radikal bebas. Perkuliahan 

dilaksanakan dalam bentuk ceramah, praktikum di laboratorium, pembuatan laporan 
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praktikum, presentasi, diskusi, dan tanya jawab, sehingga alat evaluasi yang 

digunakan adalah penugasan, partisipasi di dalam kelas, kerjasama di laboratorium, 

hasil laporan praktikum, serta Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. 

PK1116 Kimia Unsur 3 Mata kuliah ini bertujuan untuk memiliki pemahaman secara komprehensif 

mengenai  kimia anorganik sistem periodik unsur golongan utama. Materi pokok 

dalam mata kuliah ini berisi tentang kimia anorganik sistem periodik unsur 

golongan utama yang meliputi struktur atom, struktur molekuler, sifat periodisitas 

unsur, dasar-dasar ikatan kimia, geometri molekul  berdasarkan teori hibridisasi, 

teori ikatan valensi, dan teori VSEPR, reaksi kimia, serta unsur-unsur logam dan 

non logam.  Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, praktikum di 

laboratorium, pembuatan laporan praktikum, presentasi, diskusi, dan tanya jawab, 

sehingga alat evaluasi yang digunakan adalah penugasan, partisipasi di dalam kelas, 

partisipasi di laboratorium, hasil laporan praktikum, serta Ujian Tengah Semester 

dan Ujian Akhir Semester. 

PK1117 Termodinamika Kimia 3 Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengantar kepada mahasiswa dalam 

memahami dasar teori dari ilmu kimia ditinjau dari ilmu kimia fisika, serta 

penerapannya terhadap problema praktis. Adapun konten materi yang terkandung, 

di antaranya hubungan antara berbagai jenis energi, arah proses, keadaan 

setimbangan kimia  dari suatu materi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecuali 

faktor waktu serta terapannya dalam menyelesaikan soal-soal. Metode pembelajaran 

yang digunakan adalah ceramah interaktif dan presentasi, dengan sistem penilaian 

berupa laporan praktikum, UTS, dan UAS. 

PK1118 Media Pembelajaran Kimia 3 Matakuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan 

keterampilan mengembangkan media pembelajaran kimia berbasis komputer dan 

non komputer dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar wilayah 

Kepulauan Riau. Adapun konten materi yang terkandung, di antaranya peranan 

media dalam pembelajaran kimia, dasar-dasar pengembangan media pembelajaran, 
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prinsip-prinsip penggunaan media dalam pembelajaran kimia, pengembangan kit 

pembelajaran, pengembangan media visual, pengembangan media audio-video, 

pengembangan bahan ajar berbasis web (e-learning), dan pengembangan media 

grafis (gambar, model, dll). Metode pembelajaran yang digunakan adalah 

pembelajaran berbasis proyek (PjBL) yang diikuti pameran produk, dengan sistem 

penilaian berupa asesmen unjuk kerja (Performance Assessment). 

PK1119 Kimia Organik Bahan Alam 3 Mata kuliah ini bertujuan untuk memiliki pemahaman secara komprehensif 

mengenai klasifikasi reaksi senyawa organik berdasarkan mekanismenya. Materi 

pokok dalam mata kuliah ini berisi tentang klasifikasi reaksi senyawa organik 

berdasarkan mekanismenya seperti reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa organik 

monofungsional (alkil halida, alkohol, alkana, alkena, alkuna, senyawa karbonil, 

dan senyawa aromatis). Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, 

praktikum di laboratorium, pembuatan laporan praktikum, presentasi, diskusi, dan 

tanya jawab, sehingga alat evaluasi yang digunakan adalah penugasan, partisipasi di 

dalam kelas, partisipasi di laboratorium, hasil laporan praktikum, serta Ujian 

Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. 

PK1120 Kimia Kompleks 3 Mata kuliah ini bertujuan untuk memiliki pemahaman secara komprehensif 

mengenai kimia anorganik sistem periodik unsur golongan transisi. Materi pokok 

dalam mata kuliah ini berisi tentang kimia anorganik sistem periodik unsur 

golongan transisi yang meliputi struktur atom, struktur molekuler, sifat periodisitas 

unsur, pengenalan kimia koordinasi/kompleks, penamaan senyawa kompleks, reaksi 

senyawa kompleks, serta kristalisasi senyawa kompleks.  Perkuliahan dilaksanakan 

dalam bentuk ceramah, praktikum di laboratorium, pembuatan laporan praktikum, 

presentasi, diskusi, dan tanya jawab, sehingga alat evaluasi yang digunakan adalah 

penugasan, partisipasi di dalam kelas, partisipasi di laboratorium, hasil laporan 

praktikum, serta Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. 
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PK1121 Dinamika Kimia 3 Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi bekal mahasiswa agar dapat memahami 

konsep dasar kinetika reaksi kimia dan aplikasinya pada proses-proses fisika 

maupun kimia . Adapun konten materi yang terkandung, di antaranya laju dan 

mekanisme reaksi, hukum laju, pengaruh temperatur pada laju reaksi, teori 

tumbukan, dan katalisis. Metode pembelajaran yang digunakan adalah Contextual 

Instruction (CI) yaitu mahasiswa diarahkan untuk menghubungkan materi dengan 

kehidupan sehari-hari dengan sistem penilaian berupa laporan praktikum, UTS, dan 

UAS. 

PK1122 Telaah Kurikulum Kimia 4 Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi bekal mahasiswa agar mempunyai 

pemahaman tentang kurikulum kimia sekolah dan mampu melaksanakannya. 

Adapun konten materi yang terkandung, di antaranya (1) model-model teori 

pengembangan kurikulum; (2) prinsip-prinsip pengembangan kurikulum; (3) 

perbandingan kurikulum kimia; (3) struktur kurikulum kimia; (4) prinsip-prinsip 

mengimplementasikan kurikulum; (5) implementasi kurikulum 2013; (6) analisis 

kompetensi dan tujuan kurikulum 2013; (7) analisis urutan, keluasan, dan 

kedalaman materi kimia dalam kurikulum 2013; (8) prinsip-prinsip pengembangan 

silabus mata pelajaran kimia; (9) telaah bahan ajar kimia SMA; (10) praktik 

pengembangan silabus. 

Metode pembelajaran yang digunakan adalah Cooperative Learning (CL) dan 

proyek kerja (PjBL), dengan sistem penilaian berupa penugasan, UTS, dan UAS. 
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PK1123 Ikatan Kimia 3 Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi bekal mahasiswa agar dapat memahami 

teori-teori atom, geometri-simetri molekul, teori-teori ikatan (ionik, kovalen, logam, 

van der walls), dan dapat menggunakan pengetahuan tentang ikatan kimia yang 

dimilikinya dalam memahami mata kuliah kimia yang lain. Adapun konten materi 

yang terkandung, di antaranya (1) Mekanika Gelombang: dasar-dasar mekanika 

gelombang, dualisme cahaya, radiasi benda hitam, teori Planck, model atom dan 

spektrum hidrogen, teori Bohr, prinsip ketidaktentuan Heisenberg, persamaan 

Schrodinger, term simbol, dan simetri molekul; (2) Teori Ikatan: Ikatan kovalen, 

teori ikatan valensi, teori VSEPR, teori hibridisasi, teori orbital molekul, ikatan 

ionik, ikatan logam, gaya antar molekul, dan ikatan dalam senyawa kompleks. 

Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah interaktif, dengan sistem 

penilaian berupa penugasan, UTS, dan UAS. 

PK1124 Perencanaan Pembelajaran Kimia 4 Matakuliah ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam merancang perangkat 

pembelajaran kimia di sekolah. Adapun konten materi yang terkandung, di 

antaranya fungsi dan peranan perencanaan pembelajaran, analisis materi, silabus 

pembelajaran kimia, rancangan pelaksanaan pembelajaran kimia (RPP kimia), 

pengembangan indikator dan tujuan pembelajaran kimia, pengembangan bahan ajar 

dan media pembelajaran, serta pengembangan bahan evaluasi pembelajaran. 

Metode pembelajaran yang digunakan adalah Project-Based Learning (PjBL) 

dengan produk akhir berupa perangkat pembelajaran kimia, serta sistem penilaian 

berupa asesmen unjuk kerja (Performance Assessment). 
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PK1125 Metodologi Penelitian Pendidikan 

Kimia 

4 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami hakekat penelitian 

sebagai metode ilmiah. Adapun isi materi dalam mata kuliah ini di antaranya: 

konsep, prinsip, kaidah dan norma metode ilmiah dan penerapannya dalam 

melaksanakan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif berupa identifikasi dan 

perumusan masalah penelitian, kajian pustaka/teori, variabel penelitian, perumusan 

hipotesis, rancangan atau desain penelitian, populasi dan sampel, instrumen 

penelitian, pengumpulan dan analisis data, penyusunan usulan penelitian sesuai 

dengan kaidah penulisan ilmiah, pelaporan publikasi dan review hasil penelitian). 

Metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berbasis proyek (PjBL), 

dengan sistem penilaian berupa asesmen unjuk kerja (Performance Assessment). 

PK1126 Biokimia 3 Mata kuliah ini bertujuan untuk memiliki pemahaman secara komprehensif 

mengenai teknik enzim dan koenzim, oksidasi biologi, nutrisi pada manusia serta 

konsep-konsep biokimia tentang aliran informasi biologi. Materi pokok dalam mata 

kuliah ini berisi tentang teknik enzim dan koenzim, oksidasi biologi, nutrisi pada 

manusia (air, vitamin, karbohidrat, lipid, protein), karbohidrat, asam amino, purin 

pirimidin, lemak, struktur dan fungsi biomolekul, konsep metabolisme karbohidrat, 

hormon dan peranannya dalam metabolisme, konsep-konsep biokimia tentang aliran 

informasi biologi meliputi replikasi, transkripsi, dan translasi serta rekayasa 

genetika.. Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, praktikum di 

laboratorium, pembuatan laporan praktikum, presentasi, diskusi, dan tanya jawab, 

sehingga alat evaluasi yang digunakan adalah penugasan, partisipasi di dalam kelas, 

partisipasi di laboratorium, hasil laporan praktikum, serta Ujian Tengah Semester 

dan Ujian Akhir Semester. 
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PK1127 Evaluasi Hasil Pembelajaran Kimia 4 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu membuat, memilih, dan 

menerapkan penilaian dalam pembelajaran kimia sesuai dengan hakekat 

pembelajaran kimia. Materi pokok dalam mata kuliah ini membahas berbagai fungsi 

dan prinsip dasar penilaian; jenis-jenis penilaian; merancang, menyusun, dan 

menyimpulkan hasil penilaian pembelajaran kimia (kognitif, psikomotorik, afektif); 

membuat berbagai bentuk instrumen penilaian (syarat-syarat instrumen penilaian); 

pemanfaatan hasil penilaian (memvalidasi instrumen penilaian, melaksanakan 

penilaian, menganalisis instrumen penilaian, menyimpulkan hasil analisis, dan 

melaporkan hasil penilaian). Aktivitas mahasiswa difokuskan pada penugasan untuk 

menyusun dan menganalisis instrumen penilaian, sehingga model asesmen yang 

digunakan adalah unjuk kerja (Performance Assessment). 

PK1128 Manajemen Laboratorium Kimia 2 Mata kuliah ini bertujuan untuk memiliki pemahaman secara komprehensif 

mengenai inventaris alat dan bahan kimia, keselamatan kerja di laboratorium serta 

program kegiatan laboratorium. Materi pokok dalam mata kuliah ini berisi tentang 

inventaris alat dan bahan kimia, keselamatan kerja di laboratorium, administrasi 

penataan alat laboratorium sekolah, penataan dan penyimpanan alat laboratorium, 

pelabelan bahan kimia, kartu slot dan kartu reparasi, buku inventaris, kartu 

peminjaman, mengenal bahan kimia berbahaya dan penanganannya,mengenal 

berbagai jenis warning sign serta program kegiatan laboratorium.  Perkuliahan 

dilaksanakan dalam bentuk ceramah, praktikum di laboratorium, pembuatan laporan 

praktikum, presentasi, diskusi, dan tanya jawab, sehingga alat evaluasi yang 

digunakan adalah penugasan, partisipasi di dalam kelas, partisipasi di laboratorium, 

hasil laporan praktikum, serta Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. 

PK1129 Microteaching 4 Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam 

melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) dalam kelas kecil dengan 

menggunakan pendekatan, metode, dan media yang tepat untuk mengajarkan topik 

kimia tertentu. Adapun konten materi yang terkandung, di antaranya analisis materi, 

perangkat pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan 
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media pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan adalah simulasi, dengan 

sistem penilaian berupa asesmen unjuk kerja (Performance Assesment). 

PK1130 Inovasi Pembelajaran Kimia 3 Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan kemampuan 

mahasiswa dalam berfikir inovatif dan mengembangkan pikiran inovatif tersebut 

dalam berbagai dimensi kurikulum dan pembelajaran bidang studi Kimia. Adapun 

konten materi yang terkandung, di antaranya pengertian inovasi, perbedaan inovasi 

dengan perubahan, jenis-jenis inovasi yang pernah dikembangkan orang baik di 

Indonesia maupun luar negeri, mengembangkan kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir inovatif dalam bidang studi pendidikan 

Kimia, dan alternatif baru pembelajaran bidang studi Kimia. Metode pembelajaran 

yang digunakan adalah Discovery Learning (DL), dengan sistem penilaian berupa 

asesmen unjuk kerja (Performance Assesment). 

PK1131 Skripsi  6 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat menyusun suatu karya ilmiah dan 

mempertahankannya dalam forum ilmiah. Materi pokok dalam mata kuliah ini, di 

antaranya: (1) identifikasi dan merumuskan suatu permasalahan kimia dari kajian 

pustaka, menyusun strategi, metode penelitian, serta mengerjakan serangkaian 

percobaan/komputasi kimia untuk memecahkan masalah; (2) memformulasikan ide, 

konsep, pola pikir, dan kreativitasnya yang dikemas secara terpadu dan 

komprehensif; (3) merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan; 

(4) menyelesaikan masalah dalam bidang keahlian/bidang studi Kimia secara 

sistematis dan logis, kritis dan kreatif, berdasarkan data/informasi yang akurat dan 

didukung analisis yang tepat; (5) mengkomunikasikan dan menuangkannya dalam 

format penulisan ilmiah agar dapat digunakan di kalangan masyarakat; (6) menulis 

skripsi berdasarkan hasil percobaan, mempresentasikan dan mempertahankan 

skripsi di forum ilmiah. 

PK1132 Kimia Terapan dan Kewirausahaan 3 Matakuliah ini bertujuan untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam menerapkan 

teori-teori kimia dalam pembuatan makanan, minuman, kelengkapan rumah tangga, 

dan home industry lainnya serta untuk memberikan dasar-dasar kewirausahaan. 
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Adapun konten materi yang terkandung, di antaranya adalah percobaan-percobaan 

teknologi kimia, satuan-satuan pengukuran, alat percobaan dan alternatif 

penggantinya, proses-proses teknologi kimia (pembuatan tempe, kecap, tahu, tape, 

sari buah, nata de coco, jelly, gula batu, gula semut, garam meja, telur asin, sirup, 

sabun, pasta gigi, pengusir serangga, ekstraksi minyak cengkeh, minyak kayu putih, 

pemurnian minyak kelapa, dll), bahan-bahan teknologi kimia, serta dasar-dasar 

kewirausahaan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berbasis 

proyek (PjBL), berupa pembuatan produk home industri dan diikuti dengan bazar 

produk, dengan sistem penilaian berupa asesmen unjuk kerja (Performance 

Assesment). 

PK1133 Chemistry Learning in Secondary 

School 

3 Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan 

keterampilan agar dapat menggunakan bahasa Inggris dalam merencanakan 

pembelajaran kimia, melaksanakan pembelajaran kimia, dan mengevaluasi hasil 

belajar kimia di SMA. Materi pokok dalam mata kuliah ini berisi tentang analisis 

materi, menyusun lesson plan, dasar-dasar mengajar dengan pengantar bahasa 

Inggris, dan penyusunan test item. Metode pembelajaran yang digunakan adalah 

simulasi dengan melakukan kegiatan microteaching dengan menggunakan bahasa 

pengantar bahasa Inggris, dengan sistem penilaian berupa asesmen unjuk kerja 

(Performance Assesment). 

PK1301 Kimia Laut* 2 Mata kuliah ini bertujuan untuk memiliki pemahaman secara komprehensif 

mengenai pengenalan kimia laut, karakteristik umum kimia laut serta mengenal 

bahan-bahan organik di laut. Materi pokok dalam mata kuliah ini berisi tentang 

pengenalan kimia laut, karakteristik umum kimia laut berupa sifat fisika dan kimia, 

komposisi unsur kimia di laut, berbagai jenis senyawa kimia yang ada di laut, serta 

mengenal bahan-bahan organik di laut.  Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk 

ceramah, praktikum di laboratorium, praktikum lapangan, pembuatan laporan 

praktikum, presentasi, diskusi, dan tanya jawab, sehingga alat evaluasi yang 

digunakan adalah penugasan, partisipasi di dalam kelas, partisipasi di laboratorium, 
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partisipasi di lapangan, hasil laporan praktikum, serta Ujian Tengah Semester dan 

Ujian Akhir Semester. 

PK1302 Bioteknologi* 2 Mata kuliah ini bertujuan untuk memiliki pemahaman secara komprehensif 

mengenai prinsip-prinsip dasar bioteknologi, aplikasi bioteknologi serta teknologi 

DNA rekombinan. Materi pokok dalam mata kuliah ini berisi prinsip-prinsip dasar 

bioteknologi, aplikasi bioteknologi saat ini dalam kehidupan beserta dampaknya, 

teknologi DNA rekombinan, rekayasa genetika, genetic fingerprints, aplikasi 

bioteknologi dalam bidang lingkungan dan kedokteran serta bioetika.  Perkuliahan 

dilaksanakan dalam bentuk ceramah, praktikum di laboratorium, pembuatan laporan 

praktikum, presentasi, diskusi, dan tanya jawab, sehingga alat evaluasi yang 

digunakan adalah penugasan, partisipasi di dalam kelas, kerjasama di laboratorium, 

hasil laporan praktikum, serta Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. 

PK1303 Kimia Analisis Instrumentasi * 2 Mata kuliah ini bertujuan untuk memiliki pemahaman secara komprehensif 

mengenai  teknik menggunakan beberapa alat laboratorium kimia yang sering 

digunakan dalam analisis. Materi pokok dalam mata kuliah ini berisi tentang teknik 

menggunakan alat laboratorium kimia meliputi pH meter, TDS, konduktometri, 

destilasi, spektofotometer, AAS, HPLC, GC, timbangan, oven dan sentrifuge.  

Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, praktikum di laboratorium, 

pembuatan laporan praktikum, presentasi, diskusi, dan tanya jawab, sehingga alat 

evaluasi yang digunakan adalah penugasan, partisipasi di dalam kelas, partisipasi di 

laboratorium, hasil laporan praktikum, serta Ujian Tengah Semester dan Ujian 

Akhir Semester. 
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PK1304 Pengelolaan Pembelajaran Kimia* 2 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menerapkan classroom 

management  di sekolah. Materi pokok dalam mata kuliah ini berisi tentang konsep 

dasar ilmu manajemen pendidikan, pengorganisasian pendidikan, kepemimpinan 

pendidikan, dan supervisi pendidikan. Kajian tentang konsep dasar ilmu manajemen 

pendidikan mencakup sejarah perkembangan ilmu manajemen pendidikan, 

pengertian, unsur-unsur, prinsip-prinsip, dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan, 

serta pengelolaan kelas (classroom management). Perkuliahan dilakukan dengan 

pendekatan SCL dan  metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab. 

Penilaian berupa penugasan, keaktifan mahasiswa, UTS dan UAS. 

PK1305 Problematika Pembelajaran Kimia* 2 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan 

yang terjadi di sekolah. Materi pokok dalam mata kuliah ini, yaitu membahas 

permasalahan pendidikan secara umum dan khusus dalam pembelajaran Kimia, 

sarana dan prasarana serta kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, menemukan 

permasalahan yang menjadi hambatan dalam proses belajar mengajar dan mencari 

solusi untuk pemecahan masalah yang ditemukan di sekolah pada proses 

pembelajaran. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan dengan metode Project-Based 

Learning (PjBL) dengan produk akhir berupa perangkat pembelajaran kimia.  

Model asesmen yang digunakan adalah unjuk kerja (Performance Assessment). 

PK1306 Kimia Industri* 2 Matakuliah ini bertujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam 

penanganan proses kimia di industri serta terampil dalam mempresentasikan proses-

proses kimia di industri. Materi pokok dalam mata kuliah ini, di antaranya 

mengenai proses-proses kimia yang diterapkan dalam industri (neraca massa, sistem 

gas-uap-cair dan kejenuhan, stoikiometri industri, optimasi reaktor kimia, industri 

asam-sulfat, industri amoniak, industri asam nitrat, industri kertas, industri pupuk, 

industri semen). Metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran 

berbasis proyek (PjBL), berupa pembuatan produk home industri dan diikuti dengan 

bazar produk, dengan sistem penilaian berupa asesmen unjuk kerja (Performance 

Assesment). 
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PK1307 Telaah Kurikulum IPA SMP* 2 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun 

silabus dan perangkat pembelajaran pada materi pelajaran IPA di SMP. Materi 

pokok dalam mata kuliah ini meliputi materi IPA di SMP sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku (pemahaman materi IPA, pembuatan silabus dan perangkat 

pembelajaran IPA). Metode pembelajaran yang digunakan berupa kajian literatur, 

penugasan, diskusi, tanya jawab. Penilaian yang digunakan berupa asesmen unjuk 

kerja (Performance Assesment). 

PK1308 Kimia dalam Kehidupan Sehari-

hari* 

2 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu mendeskipsikan dan menjelaskan 

bahan-bahan kimia yang sering digunakan di lingkungannya atau dalam 

kehidupannya. Materi pokok dalam mata kuliah ini mencakup pentingnya bahan 

kimia dalam kehidupan, bahan-bahan bangunan, bahan-baha kimia pembersih 

(sabun, deterjen, shampo), bahan kimia pewarna, bahan kimia pengawet, 

antioksidan, bahan kimia pengharum dan pewangi, bahan kimia pemanis, bahan 

kimia penyedap rasa, dan sebagainya (kajian brsifat dinamis sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi). Metode pembelajaran yang 

digunakan melalui studi literatur, penyusunan karya tulis ilmiah, presentasi dan 

diskusi, serta latihan-latihan. Penilaian yang digunakan berupa asesmen unjuk kerja 

(Performance Assesment). 

PK1309 Pengembangan Bahan Ajar Kimia* 2 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengembangkan bahan ajar 

kimia berdasarkan suatu kajian ilmiah. Materi pokok dalam mata kuliah ini, yaitu 

(1) prinsip-prinsip penggunaan bahan ajar kimia dalam pembelajaran kimia; (2) 

jenis-jenis bahan ajar; (3) instrumen penilaian bahan ajar; (4) model-model teori 

pengembangan bahan ajar; (5) prosedur pengembangan bahan ajar; (6) kajian 

tentang kekuatan dan kelemahan bahan ajar kimia yang umum digunakan; (7) 

praktik pengembangan bahan ajar kimia (buku, modul, prosedur praktikum); (8) 

praktik penilaian bahan ajar. Metode pembelajaran yang digunakan melalui studi 

literatur, diskusi, tanya jawab, dan praktik mengembangkan bahan ajar kimia 

sederhana. Penilaian yang digunakan berupa asesmen unjuk kerja (Performance 
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Assesment). 

PP1201 Belajar dan Pembelajaran 2 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menganalisis hakikat, prinsip, 

taksonomi dan teori belajar dan pembelajaran, pengembangan kurikulum dan model 

belajar dan pembelajaran, pendekatan, media dan sumber belajar. Materi pokok 

dalam mata kuliah ini meliputi: (1) hakikat belajar dan pembelajaran; (2) teori dan 

prinsip belajar dan pembelajaran; (3) taksonomi variabel pembelajaran; (4) jenis-

jenis dan motivasi belajar; (5) tujuan belajar dan pembelajaran; (5) peran guru 

dalam proses pembelajaran; (6) konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran 

kimia; (7) permasalahan-permasalahan internal dan eksternal dalam belajar dan 

pembelajaran kimia. Metode pembelajaran yang digunakan berupa kajian literatur, 

presentasi dan diskusi. Penilaian yang digunakan berupa penugasan, UTS, UAS. 
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PP1202 Pengantar Pendidikan 2 Mata kuliah ini bertujuan untuk menganalisis hakikat manusia, pengertian, unsur-

unsur, tujuan, landasan, fungsi, lingkungan serta permasalahan-permasalahan dalam 

pendidikan dan dapat menyajikan solusinya. Materi pokok dalam mata kuliah ini 

yakni tentang dasar-dasar pendidikan yang meliputi; (1) hakikat manusia, (2) 

pengertian pendidikan, (3) unsur-unsur pendidikan, (4) landasan dan asas 

pendidikan, (5) fungsi pendidikan, (6) lingkungan pendidikan, (7) aliran-aliran 

pendidikan, (8) sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia, (9) Sistem 

Pendidikan Nasional, (10) hubungan pendidikan dan pembangunan, (11) 

permasalahan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, (12) pendidikan 

multikultural. Metode pembelajaran yang digunakan adalah presentasi, diskusi, 

tanya jawab. Penilaian yang digunakan melalui penugasan, UTS, UAS. 

PP1203 Profesi Kependidikan 2 Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan, sikap kepribadian, dan 

keterampilan kepada calon pendidik sebagai bekal untuk melaksanakan tugasnya 

sebagai pendidik professional yang berorientasi kepada wawasan lingkungan 

budaya lokal, regional dan nasional. Materi pokok dalam mata kuliah ini meliputi: 

hakikat profesi kependidikan, kompetensi guru di bidang pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional keguruan,serta kode 

etik guru, komponen-komponen lain yang berkaitan dengan bidang tugas 

kependidikan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah presentasi, diskusi, 

tanya jawab. Penilaian yang digunakan melalui penugasan, UTS, UAS. 
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PP1204 Psikologi Pendidikan 2 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan dan 

mengaplikasikan pengetahuannya mengenai perkembangan peserta didik. Materi 

pokok yang terkandung di antaranya mengenai (1) konsep perkembangan (konsep 

perkembangan dalam konteks psikologi dan pendidikan, pengertian, prinsip, 

pendekatan, dan tahapan perkembangan; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan; (3) konsep dan tugas perkembangan berdasarkan tahapan 

perkembangan; (4) karakteristik perkembangan berdasarkan tahapan perkembangan 

psikofisik peserta didik (perkembangan fisik dan psikomotorik, kognitif, bahasa, 

sosioemosional, moral danreligi, kemandirian, dan perkembangan karier); serta (5) 

permasalahan remaja dan implikasinya dalam pendidikan. 

PP1205 Statistika Pendidikan 3 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mempunyai pengetahuan dan pemahaman 

tentang konsep dasar statistika dan mampu menggunakan serta menerapkannya 

dalam riset atau penelitian dalam dunia pendidikan. Mata kuliah ini membahas 

tentang konsep dasar statistik deskriptif dan inferensial (parametrik dan non 

parametrik), skala Pengukuran data, ukuran tendensi sentral (mean, median, 

modus), teknik pengolahan dan penyajian data (grafik, diagram) dan ukuran variasi 

(rentangan, kuartil, rata-rata simpangan, simpangan baku dan varians); Statistik 

inferensial, meliputi: konsep statistik parametrik dan non-parametrik, probabilitas 

dan distribusinya, Distribusi normal baku, uji persyaratan statistik parametrik 

(normalitas, homogenitas varians, linearitas, regresi), uji perbedaan dua rerata, uji 

korelasi dan determinasi, ANAVA sederhana satu arah, dan Pengolahan data 

dengan computer (SPSS). Perkuliahan dilaksanakan dengan menggunakan metode 

ceramah, diskusi, dan tanya jawab. alat evaluasi yang digunakan adalah penugasan, 

partisipasi di dalam kelas, serta Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir 

Semester (UAS). 
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PP1206 PPL 4 Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu beradaptasi dengan dunia 

sekolah, di antaranya melalui kegiatan praktik/latihan mengajar dengan bimbingan 

guru pamong dan dosen pembimbing. Adapun cakupan penilaian dalam kegiatan 

PPL ini, yaitu mengajar terbimbing di depan kelas, mengajar mandiri di depan 

kelas, ujian praktik mengajar, melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta 

didik, serta pembuatan portfolio. 
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