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3. Capaian Pembelajaran Prodi S1 Pendidikan IPA (Sumber: Dokumen PPII 2015) 

3.1  Sikap  

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi harus memiliki sikap 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. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik; 
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta 

rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat 

atau temuan orisinal orang lain; 
6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 
7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 
8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan; 
10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.  

mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai dan 
kemampuan peserta didik; 

11.   Menginternalisasi sikap apresiatif dan peduli dalam pelestarian lingkungan hidup, seni dan nilai-
nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat.  

 

3.2  Keterampilan Umum 

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut: 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang  memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang IPA.  

2.  Mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; mengembangkan dan memelihara jaringan 
kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

3.  Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, 
tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, 
menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

4.  Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 
keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.  

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat 
baik di dalam maupun di luar lembaganya.  

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan 
evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskankepada pekerja yang berada di bawah 
tanggung jawabnya.  

3.3  Keterampilan Khusus  

Lulusan Program Sarjana Pendidikan IPA wajib memiliki keterampilan khusus sebagai berikut: 
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1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni pada bidangnya  dalam penyelesaian masalah serta mampu  beradaptasi  
terhadap situasi yang dihadapi. 

2. Menguasai  konsep teoritis bidang  pengetahuan tertentu  secara  umum  dan konsep  
teoritis  bagian  khusus  dalam  bidang  pengetahuan tersebut  secara mendalam, serta 
mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 

3. Mampu  mengambil  keputusan yang  tepat  berdasarkan analisis  informasi dan  data,  dan   
mampu   memberikan  petunjuk   dalam   memilih   berbagai alternatif solusi secara mandiri  
dan kelompok. 

4. Bertanggung  jawab  pada  pekerjaan   sendiri  dan  dapat  diberi  tanggung jawab atas 
pencapaian hasil kerja organisasi 

 

CP Keterampilan Khusus: Pendidikan IPA S1 
1.a.   Mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembelajaran  IPA yang 

berorientasi pada standar nasional pendidikan dengan memanfaatkan IPTEK.  
1.b.   Mampu menerapkan asesmen dalam pembelajaran, mengolah, menganalisis, dan memaknai 

hasil asesmen sebagai balikan untuk peserta didik, guru dan orang tua. 
1.c.    Mampu merancang dan menggunakan sumber belajar dan media pembelajaran IPA  berbasis 

IPTEKS untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran IPA.  
1.d.   Mampu melakukan praktikum baik yang bersifat verifikasi, penemuan, analisis atau sintesis 

secara konvensional maupun secara instrumentasi IPA. 
1.e.    Mampu secara efektif mengkomunikasikan informasi, ide, analisis, dan argumen dalam 

berbagai bentuk media kepada masyarakat berdasar hasil kajian/penelitian bidang pendidikan 
IPA. 

1.f.    Melakukan penelitian  dengan memanfaatkan IPTEK yang dapat digunakan dalam memberikan 
alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan IPA. 

2.      Mampu  mengambil keputusan dan memberi penyelesaian masalah pendidikan IPA secara 
tepat berdasarkan data dan informasi yang akurat baik secara  mandiri atau kelompok.  

3.      Mampu mengelola suatu unit/lembaga/satuan pendidikan dan mampu bertanggung-jawab 
pada pekerjaan sendiri serta dapat diberi tanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja 
unit/lembaga/satuan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

  



Matriks Sebaran Matakuliah pada Tiap Semester 
Kurikulum Program Studi Pendidikan IPA dirancang dengan masa studi selama empat tahun atau 8 semester, beban SKS sebanyak 144 SKS. Pada 

setiap tahunnya mulai dari tahun pertama sampai tahun terakhir mata kuliah disusun sedemikian rupa untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.  
Sesuai dengan Permendikbud 49/2014, bobot sks yang terjadwal paling banyak 20 sks persemester 

 
DAFTAR STRUKTUR KURIKULUM PRODI 
Nama Prodi : IPA 
Jurusan  : IPA 
Fakultas : MIPA 
Jenjang  : S1 
 

NO KODE MK MATA KULIAH SKS P/T 
Smt Urutan 

transkrip W/P 
Kode 

Dosen 
Penjab 

MK 
Prasyarat 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 15U Pendidikan Konservasi 2 T 1        5 W   
2 15U Pendidikan Pancasila 2 T 1        12 W   
3 15U Bahasa Inggris 2 T 1        14 W   
4 15P Matematika  IPA 3 T 1        16 W   
5 15P Fisika Dasar  I  2 T 1        17 W   
6 15P Praktik Fisika Dasar I 1 P 1        18 W   
7 15P Kimia Dasar I  2 T 1        19 W   
8 15P Praktik Kimia Dasar I  1 P 1        20 W   
9 15P IPA Dasar  2 T 1        21 W   

10 15P Praktik IPA Dasar  1 P 1        22 W   
11 15P Filsafat Pendidikan IPA  2 T 1        23 W   
12 15U Pendidikan Kewarganegaraan 2 T  2       3 W   
13 15F Statistika  2 T  2       15 W   
14 15U Pendidikan Agama Islam 2 T  2       1 W   

 15U Pendidikan Agama Kristen 2 T  2       1 W   



NO KODE MK MATA KULIAH SKS P/T 
Smt Urutan 

transkrip W/P 
Kode 

Dosen 
Penjab 

MK 
Prasyarat 1 2 3 4 5 6 7 8 

 15U Pendidikan Agama Katholik 2 T  2       1 W   
 15U Pendidikan Agama Hindu 2 T  2       1 W   
 15U Pendidikan Agama  Budha 2 T  2       1 W   

15 15U Pengantar Ilmu Pendidikan 2 T  2       6 W   
16 15P Strategi Belajar Mengajar IPA   3 T  2       24 W   
17 15P Biologi Umum  2 T  2       25 W   
18 15P Praktik Biologi Umum  1 P  2       26 W   
19 15P Fisika Dasar II  2 T  2       27 W   
20 15P Praktikum Fisika Dasar II   1 P  2       28 W   
21 15P Kimia Dasar II  2 T  2       29 W   
22 15P Praktik Kimia Dasar II  1 P  2       30 W   
23 15P Ilmu Kebumian 2 T   3      31 W   
24 15P Kajian Kurikulum Pendidikan IPA   2 T   3      32 W   
25 15U Bahasa Indonesia 2 T   3      4 W   
26 15U Manajemen Sekolah 2 T   3      8 W   
27 15U Psikologi Pendidikan 2 T   3      7 W   
28 15P Analisis Senyawa Kimia  2 T   3      33 W   
29 15P Praktik Analisis Senyawa Kimia  1 P   3      34 W   
30 15P Sistematika Makhluk Hidup  2 T   3      35 W   
31 15P BioFisika  3 T   3      36 W   
32 15P Ilmu Gizi dan Kesehatan*  2 T   3      62 P   
33 15P Sifat Termal Zat*  2 T   3      63 P   
34 15P Ekologi   2 T    4     64 W   
35 15P Mekanika IPA  2 T    4     65 W   
36 15P Bahasa Inggris untuk IPA 2 T    4     37 W   



NO KODE MK MATA KULIAH SKS P/T 
Smt Urutan 

transkrip W/P 
Kode 

Dosen 
Penjab 

MK 
Prasyarat 1 2 3 4 5 6 7 8 

37 15P Anatomi dan Fisiologi  Makhluk Hidup  3 T    4     38 W   
38 15P Geokimia  2 T    4     39 W   
39 15P  Kimia Organik IPA 2 T    4     40 W   

40 15P Pengembangan Media pembelajaran 
IPA   2 T    4     41 W   

41 15P Perencanaan Pembelajaran IPA  3 T    4     42 W   
42 15P Redoks dan Elektrokimia*  2 T    4     66 P   
43 15P Bioenergi*  2 T    4     67 P   
44 15P Mikrobiologi  2 T     5    43 W   
45 15P Praktik Mikrobiologi   1 P     5    44 W   
46 15P Gelombang dan Optik  3 T     5    45 W   
47 15P Biokimia  2 T     5    46 W   

48 15P Praktik Biokimia  1 P     5
5    47 W   

49 15P Pengelolaan dan Teknik Laboratorium 
IPA 2 T     5    48 W   

50 15P Evaluasi Pembelajaran IPA   3 T     5    49 W   
51 15P Microteaching  IPA  2 T     5    50 W   
52 15P IPA Terpadu   2 T     5    51 W   
53 15P Pengantar Fisika Zat Padat*  2 T     5    68 P   
54 15P Produksi Media dan Alat Peraga IPA* 2 T     5    69 P   
55 15P Science Entrepreneurship 2 T      6   52 W   
56 15P Kapita Selekta IPA  3 T      6   53 W   
57 15P Metodologi Penelitian Pendidikan IPA   3 T      6   54 W   
58 15P Seminar Pendidikan IPA   2 T      6   55 W   
59 15P Science Instruction in English   2 T      6   56 W   



NO KODE MK MATA KULIAH SKS P/T 
Smt Urutan 

transkrip W/P 
Kode 

Dosen 
Penjab 

MK 
Prasyarat 1 2 3 4 5 6 7 8 

60 15U Bimbingan dan Konseling 2 T      6   9 W   
61 15P Pengembangan Profesi Guru IPA  2 T      6   57 W   
62 15P e-learning IPA  2 T      6   58 W   
63 15P Kelistrikan dan Kemagnetan*  2 T      6   70 P   
64 15P Etnosains dan Kearifan Lokal*  2 T      6   71 P   
65 15U PPL 1 2 T       7  10 W   
66 15U PPL 2 4 T       7  11 W   
67 15U KKN 4 L       7  12 W   

68 15U Skripsi 6 T/
P       7  13 W   

69 15P Bioteknologi   2 T        8 59 W   
70 15P Genetika   3 T        8 60 W   
71 15P Astronomi  2 T        8 61 W   

72 15U Skripsi 6 T/
P        8 13 W   

73 15P Pengembangan Bahan Ajar IPA*  2 T        8 72 P   
74 15P Penelitian dan Pengembangan IPA*  2 T        8 73 P   

Jumlah 20 20 20 20 20 20 10 15     
 

Keterangan 

P/T     : P matakuliah praktikum, T matakuliah teori 
Smt    : semester ke 1-8 
W/P    : W matakuliah wajib, P matakuliah pilihan 
Matakuliah prasyarat  : kode matakuliah yang harus pernah diikuti sebelumnya. 

 



Deskripsi matakuliah 
No Kode MK Nama MK SKS Deskripsi 

1 15U Pendidikan Konservasi 2 

Pendidikan Konservasi mempelajari permasalahan lingkungan serta sumb daya dan 
konservasinya. Materi yang dipelajari meliputi : (1) masalah lingkungan, lokal dan global 
(global warming, penipisan lapisan ozon, perubahan iklim, kerusakan hutan hujan tropis 
dan bakau serta terumbu karang), (2) sumber daya alam, buatan dan manusia, (3) 
keanekaragaman gen, jenis dan ekosistem, (4) pengelolaan lingkungan hidup melalui 
konservasi sumber daya dan keanekaragaman, (5) pengelolaan limbah(sanitasi 
lingkungan, pengelolaan limbah cair, padat, gas dan B3), (6) kepedulian terhadap 
lingkungan (dinamika kependudukan, perubahan paradigma ke ecocentris dan eko 
pedagogi), (7) kebijakan dan pembangunan berkelanjutan.  

2 15U Pendidikan Pancasila 2 

Mata kuliah ini menyajikan bahasan tentang Pancasila sebagai Nilai Dasar dan Dasar 
Negara, sistem ketatanegaraan RI dengan kajian historis, yuridis dan filosofis serta 
Pancasila sebagai paradigma dan aktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. Untuk itu, materi di dalamnya meliputi latar belakang dan tujuan 
pendidikan Pancasila, sejarah perjuangan bangsa Indonesia, proses peumusan dan 
pengesahan Pancasila dasar negara, Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa 
dan bernegara, Pancasila sebagai etika politik, Pancasila sebagai ideologi, dan aktualisasi 
Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. 

3 15U Bahasa Inggris  2 Penguasaan sentence structures in English, reading comprehension dan language for 
discussion 

4 15P Matematika  IPA  3 
Penguasaan pengetahuan dasar Matematika sehingga dapat berfikir logis sebagai bekal 
dalam memecahkan masalah IPA dan kehidupan sehari-hari. Melalui pengkajian aljabar, 
himpunan dan logika, permutasi, kombinasi dan peluang 

5 15P Fisika Dasar  I   2 

Penguasaan konsep dasar fisika meliputi: kinematika dan dinamika partikel, usaha dan 
energi, impuls dan momentum linier gerak sistem partikel, kinematika dan dinamika 
relativistik, momen gaya dan momen sudut, rotasi dan translasi benda tegar, elastisitas, 
statika dan dinamika fluida, teori kinetik gas, dan hukum-hukum termodinamika 

6 15P Praktik Fisika Dasar I 1 Praktik mengungkap berbagai fenomena dalam fisika meliputi: kinematika, dinamika, 
elastisitas dan kalor, fluida statis dan fluida dinamis 

7 15P Kimia Dasar I 2 Penguasaan konsep stokiometri, perubahan materi, struktur atom dan molekul, kristal 
dan wujud zat, kimia karbon, kimia unsur dan kimia inti 

8 15P Praktik Kimia Dasar I 1 Praktik konsep stokiometri, perubahan materi, struktur atom dan molekul, kimia karbon, 
kimia unsur dan kimia inti 

9 15P IPA Dasar  2 Penguasaan hakekat IPA, metode ilmiah, pendalaman silabus IPA KTSP, pendalaman 



No Kode MK Nama MK SKS Deskripsi 
materi Fisika, Kimia, dan Biologi untuk IPA SMP, bumi dan antariksa, fluida, gerak, dan 
listrik 

10 15P Praktik IPA Dasar 1 Praktik penerapan metode ilmiah untuk mengtasi berbagai permasalahan IPA yang ada di 
lingkungan  

11 15P Filsafat Pendidikan IPA 2 

Penguasaan filsafat, klasifikasi dari aliran filsafat, landasan epistemologi dalam pendidikan 
IPA, landasan axiologi dalam pendidikan  IPA, landasan ontologi dalam pendidikan  IPA, 
metode ilmiah, keterkaitan antara metode ilmiah, teknologi, dan masyarakat,  dan selain 
itu dalam mata kuliah ini dibahas perkembangan  pemikiran saintis dari masa ke masa 

12 15U Pendidikan Kewarganegaraan 2 

Mata kuliah ini menyajikan bahasan tentang hubungan antar warga negara dengan 
negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat 
diandalkan dan ikut bertanggungjawab atas kelangsungan hidup bangsa dan negara. 
Untuk itu sajian materi di dalamnya meliputi pengertian bangsa, negara, hak dan 
kewajiban warga negara, HAM, demokrasi, kerangka dasar kehidupan nasional, wawasan 
nusantara, ketahanan nasional serta politik dan strategi nasional (Polstranas). 

13 15F Statistika 2 
Penguasaan statistik dan statistika, penyajian data, populasi dan sampel penelitian, kurva 
distribusi, macam-macam uji statistika (uji normalitas, homogenitas, uji t, uji F); uji 
korelasional, uji komparatif, uji hipotesis, dan interpretasi data statistika 

14 

15U Pendidikan Agama Islam 2 
Penguasaan konsep Tuhan Yang Maha Esa dan Ke Tuhanan, manusia, moral, ilmu 
pengetahuan teknologi dan seni, kerukunan antar umat beragama, masyarakat, budaya, 
politik serta hokum 

15U Pendidikan Agama Kristen  
Penguasaan konsep Tuhan Yang Maha Esa dan Ke Tuhanan, manusia, moral, ilmu 
pengetahuan teknologi dan seni, kerukunan antar umat beragama, masyarakat, budaya, 
politik serta hokum 

15U Pendidikan Agama Katholik  
Penguasaan konsep Tuhan Yang Maha Esa dan Ke Tuhanan, manusia, moral, ilmu 
pengetahuan teknologi dan seni, kerukunan antar umat beragama, masyarakat, budaya, 
politik serta hokum 

15U Pendidikan Agama Hindu  
Penguasaan konsep Tuhan Yang Maha Esa dan Ke Tuhanan, manusia, moral, ilmu 
pengetahuan teknologi dan seni, kerukunan antar umat beragama, masyarakat, budaya, 
politik serta hokum 

15U Pendidikan Agama  Budha  
Penguasaan konsep Tuhan Yang Maha Esa dan Ke Tuhanan, manusia, moral, ilmu 
pengetahuan teknologi dan seni, kerukunan antar umat beragama, masyarakat, budaya, 
politik serta hokum 

15 15U Pengantar Ilmu Pendidikan 2 
Mata kuliah ini menyajikan bahasan tentang konsep dan pengertian pendidikan, 
pendidikan sebagai ilmu, pendidikan sebagai suatu sistem dan unsur-unsur yang 
mempengaruhi pendidikan. Landasan filosofis, sosiologis, kultural, psikologis, ilmiah dan 



No Kode MK Nama MK SKS Deskripsi 
teknologi pendidikan, landasan pendidikan nasional, dan asas pelaksanaan pendidikan 
nasional. Disamping itu juga lingkungan pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat, 
aliran pendidikan dan modern dalam pendidikan serta dua aliran pokok pendidikan di 
Indonesia, alternatif pendidikan dalam konteks dengan perkembangan masyarakat, 
kecenderungan global dan nasional, hakikat, fungsi dan tujuan pendidikan, kelembagaan 
pendidikan, pengelolaan pendidikan dan kurikulum pendidikan, serta pendidikan 
multikultural di Indonesia. 

16 15P Strategi Belajar Mengajar IPA  3 

Penguasaan hakekat belajar dan mengajar, jenis metode dan model mengajar, 
pendekatan dalam pembelajaran,  interaksi belajar mengajar yang menekankan prinsip 
ketrampilan proses dan aktivitas siswa, peran guru dalam proses belajar mengajar, 
motivasi dan komunikasi dalam kaitannya dengan strategi belajar mengajar IPA,  serta 
latihan  memilih dan menggunakan berbagai metoda mengajar sesuai dengan pendekatan 
pembelajaran yang di rencanakan 

17 15P Biologi Umum 2 

Penguasaan konsep biologi sebagai ilmu, asal usul dan ciri-ciri makhluk hidup, sejarah dan 
teori sel, struktur fungsi jaringan hewan dan tumbuhan, metabolisme sel, reproduksi sel, 
pewarisan sifat, prinsip-prinsip evolusi, keanekaragaman makhluk hidup, konsep 
ekosistem dan prilaku 

18 15P Praktik Biologi Umum 1 Praktik tentang sel, jaringan, metabolisme sel, pewarisan sifat, dan keanekaragaman 
makhluk hidup 

19 15P Fisika Dasar II 2 

Penguasaan konsep dasar fisika meliputi: hukum Couloum dan Gauss, potensial dan 
kapasitor dielektrik, arus searah, gaya Lorentz, hukum Biot Savart, hukum Ampere, GGL 
imbas, induktansi, kemagnetan bahan, arus bolak-balik, gejala gelombang, interferensi, 
difraksi, dispersi, gelombang diam, resonansi, efek Doppler, polarisasi, dualisme partikel 
gelombang, inti atom dan radioaktifitas 

20 15P Praktikum Fisika Dasar II 1 Praktik tentang fenomena dalam fisika meliputi: pengukuran listrik, jembatan Wheatston, 
listrik magnet, cermin, lensa, indeks bias, kuat penerangan. 

21 15P Kimia Dasar II 2 Penguasaan konsep terkait kimia larutan dan penerapannya dalam kehidupan sehari hari,  
kinetika kimia, termokimia, kesetimbangan dan kelarutan, redoks dan elektrokimia  

22 15P Praktik Kimia Dasar II 1 Praktik menganalisis kimia larutan dan penerapannya dalam kehidupan sehari hari,  
kinetika kimia, kesetimbangan dan kelarutan, redoks dan elektrokimia 

23 15P Ilmu Kebumian 2 Penguasaan konsep dasar fisika meliputi: alam semesta, tata surya, bumu, batuan dan 
mineral, hidrologi, atmosfer, cuaca dan iklim, serta metode fisika kebumian 

24 15P Kajian Kurikulum Pendidikan IPA 2 Penguasaan perkembangan kurikulum IPA dari masa ke masa, kelebihan dan kelemahan 
dari setiap kurikulum IPA, serta karakteristik kurikulum pendidikan IPA untuk SMP/SMK 

25 15U Bahasa Indonesia 2 Mata kuliah ini menyajikan bahasan untuk menanamkan kebanggaan terhadap bahasa 



No Kode MK Nama MK SKS Deskripsi 
Indonesia sebagai bahasa nasional serta dapat menggunakannya dengan baik dan benar 
dalam penulisan karya ilmiah. Untuk itu disajikan materi tentan kedudukan dan fungsi 
Bahasa Indonesia, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, catur tunggal 
ketrampilan bahasa, penulisan karya ilmiah, penggunaan EYD, dan penggunaan kaidah 
selingkung dalam penulisan karya ilmiah. 

26 15U Manajemen Sekolah 2 

Mata kuliah ini menyajikan bahasan tentang konsep dasar manajemen sekolah, prinsip, 
tujuan, ruang lingkup, serta langkah-langkah proses manajemenberbasis sekolah sehingga 
mampu memahami pengelolaan sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu materi 
perkuliahan di dalamnya meliputi hakekat manajemen sekolah, pengertian, tujuan, fungsi 
dan prinsip-prinsip manajemen sekolah, proses manajemen sekolah, sekolah sebagai 
sistem sosial, keefektifan sekolah, manajemen komponen sekolah, komunikasi dalam 
manajemen sekolah, peran guru dalam manajemen sekolah, serta manajemen berbasis 
sekolah. 

27 15U Psikologi Pendidikan 2 

Peranan psikologi pendidikan dalam pembelajaran, perkembangan dan perilaku belajar 
peserta didik, dan pembelajaran yang mendidik. Materi pembelajaran di dalamnya 
meliputi peranan psikologi dalam pendidikan, kompetensi guru sebagai agen 
pembelajaran, konsep perkembangan psikis manusia, perkembangan kognitif, psikososial, 
moral dan bahasa, teori-teori belajar, transfer belajar, intelegensi, kreativitas dan 
pembelajaran, pembelajaran pada anak kebutuhan khusus, pembelajaran berbasis belajar 
tuntas (mastery learning), pembelajaran kontekstual, pembelajaran quantum, 
pembelajaran individual dan kelompok, motivasi belajar serta evaluasi pembelajaran. 

28 15P Analisis Senyawa Kimia 2 Penguasaan analisis kualitatif, kuantitatif, dan pemisahan campuran serta penerapannya 
dalam kehidupan sehari hari 

29 15P Praktik Analisis Senyawa Kimia 1 Praktik analisis kualitatif, kuantitatif, dan pemisahan campuran serta penerapannya 
dalam kehidupan sehari hari 

30 15P Sistematika Makhluk Hidup 3 Penguasaan konsep pencirian (ciri khas) makhluk hidup, pemberian deskripsi dan sistem 
tatanama binomial serta hierarki taksonomi makhluk hidup. 

31 15P BioFisika  3 

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa diharapkan mempunyai pengetahuan 
tentang aspek fisis beberapa organ tubuh serta aplikasi radiasi pada sistem biologi. 
Beberapa topik perkuliahan yang akan diberikan diantaranya : fluida dan sistem 
peredaran darah, gaya dan penerapannya pada otot dan sendi), gaya listrik pada biologi 
molekular (struktur DNA), potensial listrik dan elektrokardiogram (EKG), kalor dan 
penyerapan panas tubuh, lensa dan penyakit pada mata, sistem sonar (gelombang dan 
penggunaannya oleh beberapa hewan), bunyi dan pendengaran, matahari dan aliran 
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energi pada makhluk hidup (proses transfer energi). 

32 15P Ilmu Gizi dan Kesehatan 2 jenis, kandungan, sumber dan fungsi zat gizi dalam bahan makanan, fungsi zat gizi, menu  
makanan seimbang, gangguan dan penyakit yang berhubungan dengan zat gizi 

33 15P Sifat Termal Zat* 2 Penguasaan konsep suhu dan kalor, perpindahan kalor, dan proses-proses yang terjadi di 
dalam hukum Termodinamika 

34 15P Ekologi 2 Penguasaan konsep dasar ekologi, ciri-ciri, komponen, dan metode pengukuran 
parameter populasi, komunitas dan ekosistem 

35 15P Mekanika IPA* 2 

Penguasaan konsep mekanika dasar meliputi kinematika partikel (Posisi, kecepatan, 
percepatan) dan dinamika partikel (hukum-hukum Newton tentang gerak, Gaya Gesek, 
Hukum Newton tentang Gravitasi), usaha dan energi, impulse dan momentum, sistem 
partikel,  rotasi benda tegar, Gerak Harmonik. 

36 15P Bahasa Inggris untuk IPA 2 

Penguasaan tata bahasa Inggris untuk memahami buku dan artikel jurnal (nasional dan 
internasional) berbahasa Inggris dalam bidang IPA dan Pendidikan IPA (reading 
comprehension), dan menulis artikel berbahasa Inggris dalam bidang IPA, dan 
mempresentasikan artikel. 

37 15P Anatomi dan Fisiologi  Mahkluk 
Hidup 3 Penguasaan struktur sel, jaringan dan organ, konsep dasar fisiologi, metabolisme, sistem 

koordinasi, sistem sirkulasi, reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan 

38 15P Geokimia 2 Penguasaan struktur bumi, thermodinamika kimia kristal, magmatisme dan batuan, serta 
aplikasinya untuk  kepentingan umat manusia 

39 15P Kimia Organik IPA 2 

Mata kuliah pengantar kimia organic ipa meliputi sifat, struktur, tatanama, pembuatan 
dan reaksi dari beberapa golongan senyawa organic yang meliputi hidrokarbon, senyawa 
bergugus fungsi meliputi alcohol, aldehid, keton, asam karboksilat dan ester. Selain itu 
dikenalkan juga pemahaman tentang struktur dan sifat-sifat senyawa organic 
polifungsional yang meliputi karbohidrat, lemak, protein, dan asam amino sebagai dasar 
untuk mempelajari biokimia 

40 15P Pengembangan Media 
pembelajaran IPA 2 

Penguasaan konsep dasar media pembelajaran, macam-macam media pembelajaran, 
praktek pembuatan media pembelajaran IPA untuk SMP, dan penerapannya dalam 
pembelajaran 

41 15P Perencanaan Pembelajaran IPA 3 Penguasaan konsep program tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan 
pembelajaran, lembar kerja siswa dan penilaian dalam pembelajaran IPA 

42 15P Redoks dan Elektrokimia* 2 Penguasaan redoks dan elektrokimia contohnya, deret volta, proses korosif, sel basah dan 
sel kering, elektrolisis, penyepuhan dan aplikasinya dalam kehidupan 

43 15P Bioenergi* 2 Penguasaan konsep bioenergi, jenis-jenis bioenergi dan sumber energi alternatif lain, dan 
penerapan bioenergi sederhana berbasis konservasi 
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44 15P Mikrobiologi 2 
Penguasaan struktur dan fungsi sel prokariotik dan eukariotik, pertumbuhan dan 
perkembangan mikroba, bahan makanan dan industri, virus, mikrobia patogen dan sistem 
imun 

45 15P Praktik Mikrobiologi  1 
Praktik struktur dan fungsi sel prokariotik dan eukariotik, pertumbuhan dan 
perkembangan mikroba, bahan makanan dan industri, virus, mikrobia patogen dan sistem 
imun 

46 15P Gelombang dan Optik 3 

Penguasaan konsep dasar gelombang dan optik meliputi getaran dan gelombang, sifat-
sifat gelombang mekanik, gelombang electromagnetik, refraksi dan refraksi gelombang, 
interferensi dan difraksi, optika geometri, optika fisis, optika kuantum, pengolahan citra 
optik, dan serabut optik 

47 15P Biokimia 2 

Penguasaan konsep biokimia, unsur-unsur utama pembentuk mahkluk hidup, organel sel, 
dilanjutkan pembahasan senyawa makromelekuler dan peranannya bagi mahkluk hidup, 
enzim, bioenergetika, lintasan metabolik, metabolisme karbohidrat, lipida, protein, asam 
nukleat, hormon, dan imunologi 

48 15P Praktik Biokimia 1 Praktik terkait identifikasi karbohidrat, protein, lipida, dan identifikasi adanya vitamin, 
darah, urine, enzim, dan penentuan kadar glukosa dalam urine, dan uji kehamilan 

49 15P Pengelolaan dan Teknik 
Laboratorium IPA 2 

Penguasaan keterampilan alat dan bahan kegiatan praktikum IPA, keselamatan kerja 
laboratorium, pengenalan bahan-bahan kimia yang berbahaya, beracun, dan 
menimbulkan limbah, serta  pembekalan perancangan kegitan praktikum IPA 

50 15P Evaluasi Pembelajaran IPA  3 

Penguasaan dasar-dasar evaluasi pembelajaran IPA; pengertian dari evaluasi, 
pengukuran, penskoran; penggunaan berbagai teknik dan prosedur evaluasi proses dan 
hasil belajar, cara meyusun alat evaluasi kognitif, afektif, dan psikomotor serta analisis 
item tes, cara pengolahan skor menjadi nilai dan pelaporannya 

51 15P Microteaching  IPA 2 Praktik microteaching atau simulasi mengajar oleh mahasiswa dengan materi IPA SMP 
dengan pengantar bahasa Inggris selama pembelajaran 

52 15P IPA Terpadu  2 
Penguasaan prinsip dasar IPA terpadu, pentingnya pengabungan tema dalam 
pembelajaran, model-model IPA terpadu, pengembangan jaringan tema SK/KD IPA 
SMP/MTs, perangkat pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran IPA terpadu 

53 15P Pengantar Fisika Zat Padat* 2 

Penguasaan konsep zat padat meliputi struktur kristal, difraksi sinar x, ikatan-ikatan 
kristal, dinamika kisi, elektron dalam logam, semikonduktor, piranti-piranti 
semikonduktor, sifat-sifat dielektrik dan optik zat padat, sifat magnetik zat padat, 
superkonduktor 

54 15P Produksi Media dan Alat Peraga 
IPA* 2 

Penguasaan keterampilan membuat KIT IPA, pemanfaatan laboratorium alam dan in door 
dalam pembelajaran IPA, dan pembuatan Weblog sebagai media pembelajaran berbasis 
WEB 
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55 15P Science Entrepreneurship 2 Penguasaan prinsip Kewirausahaan, penerapan konsep IPA dalam berwirausaha, analisis 
titik impas, dan praktik menjalankan usaha 

56 15P Kapita Selekta IPA 3 
Penguasaan berbagai isu/permasalahan konsep dasar IPA yang meliputi; sistematika 
makhluk hidup, bumi dan antariksa, materi dan energi , gelombang dan optik serta 
perubahan wujud zat 

57 15P Metodologi Penelitian Pendidikan 
IPA  3 

Penguasaan jenis dan pendekatan penelitian, cara mengadakan penelitian, memilih 
masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, anggapan dasar, dan hipotesis, 
menentukan dan menyusun instrumen (lengkap dengan rumus penentuan sampel tolok 
ukur instrumen), analisis data yang dilengkapi dengan uji normalitas dan homogenitas 
sampel, menarik kesimpulan, dan tehnik penulisan proposal penelitian pendidikan 

58 15P Seminar Pendidikan IPA 2 Penguasaan hakikat karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, serta penyajian karya ilmiah 
pada sebuah seminar dalam sajian yang interaktif 

59 15P Science Instruction in English  2 Praktik atau simulasi mengajar oleh mahasiswa dengan materi IPA SMP dengan pengantar 
bahasa Inggris selama pembelajaran 

60 15U Bimbingan dan Konseling 2 

Penguasaan kompetensi tentang konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling beserta 
aspek teknis pelaksanaan dan pengorganisasiannya di sekolah sehingga dapat 
melaksanakan peranan kemitraannya sebagai guru yang mampu membimbing peserta 
didik melalui kegiatan pembelajaran. Untuk itu disajiakn materi tentang pengertian, 
tujuan, fungsi BK di sekolah, serta peran kemitraan guru dalam pelayanan BK. 

61 15P Pengembangan Profesi Guru IPA 2 Penguasaan karakteristik guru IPA yang profesional berdasarkan kompetensi profesional, 
pedogogik, sosial, dan kepribadian 

62 15P e-learning IPA 2 Penguasaan TIK dan implementasinya dalam pembelajaran IPA, macam-macam e-
learning, praktik pembuatan e-learning pembelajaran. 

63 15P Kelistrikan dan Kemagnetan* 2 Penguasaan konsep dasar kelistrikan dan kemagnetan meliputi  listrik statis dan dinamis, 
Hukum Gauss, Magnetostatika dan kemagnetan bahan 

64 15P Etnosains dan Kearifan Lokal* 2 Penguasaan konsep etnosains sebagai sumber belajar pendidikan IPA, macam-macam 
pendekatan dalam implementasi etnosains dalam pembelajaran IPA 

65 15U PPL 1 2 Observasi pelaksanaan pembelajaran IPA di sekolah 

66 15U PPL 2 4 Praktek mengajar IPA di sekolah dengan menerapkan berbagai konsep bidang keilmuan 
IPA dan startegi pembelajaran IPA 

67 15U KKN 4 
Melakukan pengabdian di lingkungan masyarakat sebagai perwujudan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi yang meliputi berbagai macam lintas sektoral dengan perwujudan 
pembangunan fisik dan non fisik 

68 15P Bioteknologi   3 Penguasaan konsep dan kajian bidang bioteknologi, dilanjutkan pembahasan mengenai 
berbagai teknologi fermentasi baik teknologi fermentasi tradisional dan moderen; serta 
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contohnya, teknologi mutasi,  membahas peran bioteknologi dalam pendidikan IPA 

69 15P Genetika  2 
Penguasaan konsep asam nukleat, DNA, struktur DNA, dilanjutkan  mekanisme pewarisan 
sifat, kromosom, transkripsi, translasi, penentuan jenis kelamin,  mutasi gen, serta proses 
evlolusi yang terjadi pada mahkluk hidup 

70 15P Astronomi 2 Penguasaan konsep dan besaran astronomi, konsep tata surya dan fenomena benda 
langit, galaksi, dan kosmologi dasar. 

71 15U Skripsi 6 Melakukan penelitian dan membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi 
72 15P Pengembangan Bahan Ajar IPA* 2 pengembangan bahan ajar bercirikan konservasi 

73 15P Penelitian dan Pengembangan 
IPA* 2 Penguasaan tentang prosedur PTK dan prosedur R & D dalam pembelajaran IPA 

 

 

 

 


