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1. Rumusan	Capaian	Pembelajaraan	Lulusan	Program	Studi	

Rumusan	CPL	dalam	matriks	yang	memuat	unsur	CPL,	kode	CPL,	dan	 rumusan	
CPL.	 Rumusan	 CPL	merupakan	 hasil	 peninjauan	 dan	 adaptasi	 dari	 CPL	 	 berdasarkan	
hasil	 musyawarah	 asosiasi	 yaitu	 Perhimpunan	 Pendidik	 IPA	 Indonesia	 (PPII)	 dan	
rumusan	CPL	dalam	Permenristekdikti	No	55	tahun	2017. 
Tabel	4.1.	Hasil	Pemetaan	CPL	Program	Studi	Pendidikan	IPA	
Kompetensi	 CPL	 Kode	CPL	
Pemahaman	
Peserta	Didik	

a. menguasai	 secara	 mendalam	 karakteristik	
peserta	 didik	 dari	 aspek	 fisik,	 psikologis,	
sosial,	 dan	 kultural	 untuk	 kepentingan	
pembelajaran;	

PD1	

b. memberikan	 layanan	 pembelajaran	 yang	
mendidik	 kepada	 peserta	 didik	 sesuai	
dengan	karakteristiknya;	dan	

PD2	

c. memfasilitasi	 pengembangan	 potensi	
peserta	didik	secara	optimal.	

PD3	

Pembelajaran	
yang	
Mendidik	

a. menguasai	 landasan	 filosofis,	 yuridis,	
historis,	 sosiologis,	 kultural,	 psikologis,	 dan	
empiris	 pendidikan;	

PB	1	

b. menguasai	 konsep,	 instrumentasi,	 dan	
praksis	psikologi	pendidikan	dan	bimbingan;	

PB	2 

c. menguasai	teori	belajar	dan	pembelajaran;	 PB	3 

d. memilih	 secara	 adekuat	 pendekatan	 dan	
model	 pembelajaran,	 bahan	 ajar,	 dan	
penilaian	untuk	kepentingan	pembelajaran;	

PB	4 

e. menerapkan	 teknologi	 informasi	 dan	
komunikasi	dalam	perencanaan	 	

PB	5 

f. pembelajaran,	penyelenggaraan	
pembelajaran,	 evaluasi	 pembelajaran	 dan	
pengelolaan	pembelajaran;	

PB	6 

g. memperbaiki	 dan/atau	 meningkatkan	
kualitas	pembelajaran	berdasarkan	penilaian	
proses	dan	penilaian	hasil	belajar;	dan	

PB	7 

h. menciptakan	 lingkungan	 belajar	 yang	 aman,	
nyaman	 menyenangkan,	 menantang,	 dan	
mengembangkan	 peserta	 didik	 untuk	
berkreasi.	

PB	8 

Penguasaan	
bidang	
keilmuan	
dan/atau	

a. menguasai	 tujuan,	 isi,	 pengalaman
belajar,	 dan	 penilaian	 dalam	 kurikulum	
satuan	 pendidikan;	

BI	1	

b. menguasai	 konsep	 dan	 metode	 keilmuan	 BI	2 



Kompetensi	 CPL	 Kode	CPL	
keahlian	 yang	menaungi	substansi	bidang	kajian;	

c. melakukan	pendalaman	bidang	kajian	sesuai	
dengan	 lingkungan	 dan	 perkembangan	
jaman;	

BI	3 

d. menguasai	 integrasi	teknologi,
pedagogi,	 muatan		

BI	4 

e. keilmuan	 dana/atau	 keahlian,	 serta	
komunikasi;	

BI	5 

f. mengembangkan	 kurikulum	 sesuai	
dengan	bidang	tugas;	

BI	6 

g. mengelola	 kurikulum	 tingkat	 satuan	
pendidikan;	

BI	7 

h. mendiseminasikan	 karya	 akademik	 dalam	
bentuk	publikasi	yang	diunggah	dalam	laman	
perguruan	tinggi	dan/atau	jurnal	bereputasi;	

BI	8 

i. menerapkan	 pengetahuan	 dan	 keterampilan	
teknologi	

BI	9 

j. informasi	 dalam	 konteks	 pengembangan	
keilmuan	dan	implementasi	bidang	keahlian.	

BI	10 

Kepribadian	 a. bertakwa	kepada	Tuhan	Yang	Maha	Esa	dan	
mampu	menunjukkan	sikap	religius;	

KP	1	

b. menjunjung	 tinggi	 nilai	 kemanusiaan	 dalam	
menjalankan	 tugas	 berdasarkan	 agama,	
moral,	dan	etika;	

KP	2 

c. berkontribusi	 dalam	 peningkatan	 mutu	
kehidupan	 bermasyarakat,	 berbangsa,	
bernegara,	 dan	 kemajuan	 peradaban	
berdasarkan	Pancasila;	

KP	3 

d. berperan	sebagai	warga	negara	yang	bangga	
dan	 cinta	 tanah	 air,	 memiliki	 nasionalisme	
serta	 rasa	 tanggung	 jawab	 pada	 negara	 dan	
bangsa;	

KP	4 

e. menghargai	 keanekaragaman	 budaya,	
pandangan,	 agama,	 dan	 kepercayaan,	 serta	
pendapat	atau	temuan	orisinal	orang	lain;	

KP	5 

f. bekerja	 sama	 dan	 memiliki	 kepekaan	 sosial	
serta	 kepedulian	 terhadap	 masyarakat	 dan	
lingkungan;	

KP	6 

g. taat	 hukum	 dan	 disiplin	 dalam	 kehidupan	
bermasyarakat	dan	bernegara;	

KP	7 



Kompetensi	 CPL	 Kode	CPL	
h. menginternalisasi	 nilai,	 norma,	 dan	 etika	

akademik;	
KP	8 

i. menunjukkan	 sikap	 bertanggungjawab	 atas		
pekerjaan	 di	 bidang	 keahliannya	 secara	
mandiri;	

KP	9 

j. menginternalisasi	 semangat	 kemandirian,	
kejuangan,	dan	kewirausahaan;	

KP	10 

k. memahami	 dirinya	 secara	 utuh	 sebagai	
Sarjana	Pendidikan;	

KP	11 

l. mampu	beradaptasi,	bekerja	sama,	berkreasi,	
berkontribusi,	 dan	 berinovasi	 dalam	
menerapkan	 ilmu	 pengetahuan	 pada	
kehidupan	 bermasyarakat	 serta	 memiliki	
wawasan	 global	 dalam	 perannya	 sebagai	
warga	dunia;	

KP	12 

m. memiliki	 integritas	 akademik,	 antara	 lain	
kemampuan	 memahami	 arti	 plagiarisme,	
jenis-jenisnya,	 dan	 upaya	 pencegahannya,	
serta	 konsekuensinya	 apabila	 melakukan	
plagiarisme.	

KP	13 

	

	

	

	

Tabel	4.2.	CapaianPembelajaran	Prodi	Pendidikan	IPA	

Unsur	CPL	 Kode	
CPL	 RumusanCPL		

Sikap	 S1	 Bertakwa	 kepada	 Tuhan	 Yang	 Maha	 Esa	 dan	 mampu	
menunjukkan	sikap	religius;	

S2	 Menjunjung	 tinggi	 nilai	 kemanusiaan	 dalam	 menjalankan	
tugas	berdasarkan	agama,moral,	dan	etika;	

S3	 Menginternalisasi	nilai,	norma,	dan	etika	akademik;	

S4	 Berperan	sebagai	warga	negara	yang	bangga	dan	cinta	tanah	
air,	memiliki	 nasionalisme	 serta	 rasa	 tanggung	 jawab	 pada	
negara	dan	bangsa;	

S5	 Menghargai	 keanekaragaman	 budaya,	 pandangan,	 agama,	
dan	kepercayaan,	serta	pendapat	atau	temuan	orisinal	orang	
lain;	

S6	 Berkontribusi	 dalam	 peningkatan	 mutu	 kehidupan	
bermasyarakat,	 berbangsa,	 bernegara,	 dan	 kemajuan	
peradaban	berdasarkan	Pancasila;	



Unsur	CPL	 Kode	
CPL	 RumusanCPL		

S7	 Bekerja	sama	dan	memiliki	kepekaan	sosial	serta	kepedulian	
terhadap	masyarakat	dan	lingkungan;	

S8	 Taat	 hukum	 dan	 disiplin	 dalam	 kehidupan	 bermasyarakat	
dan	bernegara;	

S9	 menginternalisasi	 semangat	 kemandirian,	 kejuangan,	 dan	
kewirausahaan;	

S10	 menunjukkan	 sikap	 bertanggung	 jawab	 atas	 pekerjaan	 di	
bidang	keahliannya	secara	mandiri.	

S11	 Mempunyai	ketulusan,	komitmen,	kesungguhan	hati	untuk	
mengembangkan	sikap,	nilai,	dan	kemampuan	peserta	didik	
dengan	dilandasi	oleh	nilai-nilai	kearifan	lokal	dan	akhlak	
mulia	serta	memiliki	motivasi	untuk	berbuat	bagi	
kemaslahatan	peserta	didik	dan	masyarakat	pada	umumnya.	

Pengetahuan	 P1	 Dalam		substansi	bidang	keilmuan	:	
menguasai	 fakta,	 konsep,	 prinsip,	 hukum,	 teori,	 dan	
prosedur	bidang	inti	IPA;	

P2	 menguasai	 konsep	 teoritis	 pemecahan	 masalah	 dalam	
pendidikan	 IPA	 	 secara	 prosedural	melalui	 pendekatan	
ilmiah;	

P3	 menguasai	 pengetahuan	 faktual	 	 tentang	 fungsi	 dan	
manfaat	 teknologi	 khususnya	 teknologi	 informasi	 dan	
komunikasi	 yang	 relevan	 untuk	 pengembangan	 mutu	
pendidikan	IPA;	

P4	 menguasai	pengetahuan	operasional	lengkap	tentang	fungsi	
dan	cara	mengoperasikan	alat	praktikum	bidang	IPA	untuk	
menunjang	proses	pembelajaran;		

P5	 menguasai	ilmu	dasar	lain	yang	menunjang	pemahaman	ilmu	
IPA	dan		keterkaitannya	sesuai	dengan	perkembangan	iptek;	

P6	 Dalam	substansi	kependidikan:	
Menguasai	metodologi	penelitian	pendidikan	IPA;	

P7	 Menguasai	pengelolaan	laboratorium	untuk	pembelajaran	
IPA.	

P8	 Menguasai	konsep	teoretis	pendidikan,	perkembangan	
peserta	didik	(aspek	fisik,	intelektual,	sosial-emosional,	
moral,	spiritual,	dan	latar	belakang	sosial	budaya)	secara	
umum;	

P9	 menguasai	konsep	teoritis	pembelajaran	IPA	(Science	
teaching	pedagogy)	secara	mendalam,	khususnya	
strategi	proses	pembelajaran	IPA;	

P10	 menguasai	konsep	umum,	prinsip,	metode,	dan	teknik:	
1) perencanaan	pembelajaran;	
2) penilaian	dan	evaluasi	proses	dan	hasil	pembelajaran;		
3) analisis,	adaptasi,	dan	pengembangan	materi	dan	media	

pembelajaran;	
4) pendampingan	peserta	didik;	
5) pengembangan	media	pembelajaran	IPA;		
6) pengembangan	alat	laboratorium	IPA	untuk	sekolah;	



Unsur	CPL	 Kode	
CPL	 RumusanCPL		

7) penelitian	kependidikan;	
	

P11	 menguasai	 konsep	 umum	 dan	 prinsip	 manajemen	
(perencanaan,	 operasional,	 pengawasan,	 evaluasi,	 dan	
perbaikan)	laboratorium	IPA	untuk	sekolah;	

Keterampilan	
Umum	

KU1	 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	keahliannya	

KU2	 mampu	 menunjukkan	 kinerja	 mandiri,	 bermutu,	 dan	
terukur	

KU3	 mampu	 mengkaji	 implikasi	 pengembangan	 atau	
implementasi	 ilmu	 pengetahuan	 dan	 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	

KU4	 mampu	 menyusun	 deskripsi	 saintifik	 hasil	 kajian	
tersebut	di	atas	dalam	bentuk	skripsi	atau	laporan	tugas	
akhir,	 dan	 mengunggahnya	 dalam	 laman	 perguruan	
tinggi	

KU5	 mampu	 mengambil	 keputusan	 secara	 tepat	 dalam	
konteks	 penyelesaian	 masalah	 di	 bidang	 keahliannya,	
berdasarkan	hasil	analisis	informasi	dan	data;	

KU6	 mampu	memelihara	dan	mengembangkan	jaringan	kerja	
dengan	 pembimbing,	 kolega,	 sejawat	 baik	 di	 dalam	
maupun	di	luar	lembaganya;	

KU7	 mampu	 bertanggungjawab	 atas	 pencapaian	 hasil	 kerja	
kelompok	 dan	 melakukan	 supervisi	 serta	 evaluasi	
terhadap	 penyelesaian	 pekerjaan	 yang	 ditugaskan	
kepada	 pekerja	 yang	 berada	 di	 bawah	
tanggungjawabnya;	

KU8	 mampu	 melakukan	 proses	 evaluasi	 diri	 terhadap	
kelompok	 kerja	 yang	 berada	 dibawah	 tanggung	
jawabnya,	 dan	mampu	mengelola	 pembelajaran	 secara	
mandiri;	dan	

KU9	 mampu	 mendokumentasikan,	 menyimpan,	
mengamankan,	 dan	menemukan	 kembali	 data	
untuk	 menjamin	 kesahihan	 dan	 mencegah	
plagiasi.	

Keterampilan	
Khusus	

KK1	 Dalam	substansi	bidang	keilmuan:	
mampu	 membuat	 perangkat	 pembelajaran	 	 IPA	 yang	
berorientasi	 pada	 standar	 nasional	 pendidikan	 dengan	
memanfaatkan	 IPTEKS	 secara	 mandiri	 sesuai	 dengan	
kebutuhan	pengguna,	baik	sekolah	maupun	masyarakat	
umum	 dengan	 menggunakan	 kaidah	 keilmuan	 dan	



Unsur	CPL	 Kode	
CPL	 RumusanCPL		

prinsip	desain	instruktusional;	
	

KK2	 mampu	membuat	 perangkat	 pembelajaran	 IPA	 sekolah	
menengah	melalui	 analisis	materi	 subyek	 (pedagogical	
content	 knowledge)	 secara	 mandiri	 sesuai	 dengan	
kurikulum	 yang	 berlaku,	 prinsip-prinsip	 desain	
instruksional,	 pendekatan	 saintifik,	 serta	 pemanfaatan	
IPTEKS	dan	lingkungan	alam	sekitar	

KK3	 mampu	 melakukan	 penelitian	 dengan	 memanfaatkan	
IPTEKS	 yang	 dapat	 digunakan	 dalam	 memberikan	
alternatif	 penyelesaian	 masalah	 di	 bidang	 pendidikan	
IPA	

KK4	 mampu	 	 mengambil	 keputusan	 dan	 memberi	
penyelesaian	 masalah	 pendidikan	 IPA	 secara	 tepat	
berdasarkan	data	dan	informasi	yang	akurat	baik	secara		
mandiri	atau	kelompok	

KK5	 mampu	 mengelola	 suatu	 unit/	 lembaga/	 satuan	
pendidikan,	bertanggung-jawab	pada	pekerjaan	sendiri,	
dan	dapat	diberi	 tanggung-jawab	atas	pencapaian	hasil	
kerja	unit/	lembaga/	satuan	pendidikan	

	 KK6	 mampu	meningkatkan	kualitas,	efektivitas,	dan	efisiensi	
perangkat	 pembelajaran	 IPA	 secara	 mandiri	 dengan	
menggunakan	 kaidah	 keilmuan	 dan	 prinsip-prinsip	
inovasi	

	 KK7	 mampu	 beradaptasi,	 bekerja	 sama,	 berkreasi,	 dan	
berinovasi	 dalam	 menerapkan	 IPA	 pada	 kehidupan	
bermasyarakat	 	 di	 tingkat	 nasional	 dan	 internasional	
dalam	perannya	sebagai	warga	dunia	

	 KK8	 mampu	 menerapkan	 IPA	 dan	 keterampilan	 Teknologi	
Informasi	 dalam	konteks	 pengembangan	 keilmuan	dan	
implementasi	bidang	keahlian	

	 KK9	 mampu	 menerapkan	 prinsip	 kejujuran	 dan	 tidak	
melakukan	plagiarisme	dalam	proses	pembelajaran	dan	
penyusunan	karya	akademik	

	 KK10	 dalam	substansi	kependidikan:	
mampu	 melaksanakan	 pembelajaran	 IPA	 sekolah	
menengah	 dengan	 pendekatan	 saintifik	 sesuai	 dengan	
karakteristik	materi	dan	karakteristik	peserta	didik	agar	
mampu	 mengembangkan	 kemampuan	 berpikir	 dan	
sikap	ilmiah;		

	 KK11	 Mampu	merancang	 dan	 	menggunakan	 sumber	 belajar	
dan	 media	 pembelajaran	 IPA	 	 berbasis	 IPTEKS	 untuk	
mendukung	pelaksanaan	pembelajaran	IPA	

	 KK12	 Mampu	 melakukan	 praktikum	 baik	 yang	 bersifat	
verifikasi,	 penemuan,	 analisis	 atau	 sintesis	 secara	
konvensional	maupun	secara	instrumentasi	IPA	



Unsur	CPL	 Kode	
CPL	 RumusanCPL		

	 KK13	 mampu	 merencanakan	 dan	 mengelola	 sumber	 daya	
dalam	 penyelenggaraan	 kelas	 dan	 penggunaan	
laboratorium	untuk	pembelajaran	IPA	

	 KK14	 mampu	melaksanakan	 kegiatan	 penilaian	 dan	 evaluasi	
proses	dan	hasil	belajar	yang	sahih,	andal,	obyektif,	dan	
praktis	(sesuai	dengan	karakteristik	pembelajaran	IPA)	
yang	meliputi:	
1) penentuan	 aspek-aspek	 proses	 dan	 hasil	 belajar		

yang	penting	untuk	dinilai	dan	dievaluasi;	
2) penentuan	 prosedur	 yang	 sesuai	 dengan	 tujuan	

penilaian	dan	evaluasi;		
3) pengembangan	 teknik	 dan	 instrumen	 penilaian	

dan	evaluasi;	
4) pelaksanaan	 evaluasi	 yang	 sesuai	 dengan	

prosedur,	teknik,	dan	instrumen	yang	ditentukan;	
5) pelaksanaan	proses	moderasi	penilaian;	
6) analisis	 hasil	 penilaian	 proses	 dan	 hasil	 belajar	

untuk	berbagai	tujuan;	dan	
7) pengadministrasian	 penilaian	 proses	 dan	 hasil	

belajar	yang	sustainable;	
	

	 KK15	 mampu	melakukan	analisis	reflektif	terhadap	pembelajaran	
(melalui	 pengamatan	 dan	 umpan	 balik	 dari	 peserta	 didik,	
orang	 tua	 peserta	 didik,	 serta	 rekan	 sejawat)	 untuk	
peningkatan	kualitas	pembelajaran;	

	 KK16	 mampu	 melakukan	 penelitian	 tindakan	 kelas	 (classroom	
research)	 dengan	 pendekatan	 kuantitatif	 dan	 kualitatif	
untuk	 menyelesaikan	 masalah	 pembelajaran	 IPA	 dan	
membuat	 laporan	 hasil	 penelitian	 dalam	 bentuk	 artikel	
ilmiah;	dan	

	 KK17	 mampu	melakukan	pendampingan	peserta	didik	dengan	
mempertimbangkan	aspek	sosio-kultural.	

 

 

 

 

 

 

 

 



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

NO	 KODE	
MK	 MATA	KULIAH	 Nama	Matkul	

Bahasa	Inggris	
Klp	
MK	 sks	

Bentuk	
Perkuliahan	 Smt	

Urutan	
transkr
ip	

W/Pi	
Kode	
Dosen	
Penjab	

MK	
Prasyarat	
(Kode)	T	 S	 P	 L	

SEMESTER	1	

1	 		 Bahasa	Indonesia		 Bahasa	
Indonesia		 U	 2	 2	 	 	 	 1	 	 W	 	 	

2	

		 Pendidikan	Agama	
Islam	

Islamic	
Education	 U	 2	 2	 	 	 	 1	 	 W	 	 	

		 Pendidikan	Agama	
Kristen	

Christianity	
Education	 U	 	 2	 	 	 	 1	 	 W	 	 	

		 Pendidikan	Agama	
Katholik	

Catholic	
Education	 U	 	 2	 	 	 	 1	 	 W	 	 	

		 Pendidikan	Agama	
Hindu	

Hinduism	
Education	 U	 	 2	 	 	 	 1	 	 W	 	 	

		 Pendidikan	Agama	
Budha	

Buddhism	
Education	 U	 	 2	 	 	 	 1	 	 W	 	 	

3	 		 Bahasa	Inggris	 English	 U	 2	 2	 	 	 	 1	 	 W	 	 	

4	 		 Matematika		IPA	
Mathematics	
for	Natural	
Sciences	

P	 3	 2	 	 	 	 1	 	 W	 	 	

5	 		 Fisika	Dasar		I	 Basic	Physics	I	 P	 2	 2	 	 	 	 1	 	 W	 	 	

6	 		 Praktik	Fisika	 Basic	Physics	 P	 1	 	 	 1	 	 1	 	 W	 	 	



NO	 KODE	
MK	 MATA	KULIAH	 Nama	Matkul	

Bahasa	Inggris	
Klp	
MK	 sks	

Bentuk	
Perkuliahan	 Smt	

Urutan	
transkr
ip	

W/Pi	
Kode	
Dosen	
Penjab	

MK	
Prasyarat	
(Kode)	T	 S	 P	 L	

Dasar	I	 Lab	I	

7	 		 Kimia	Dasar	I	 Basic	
Chemistry	I		 P	 2	 2	 	 	 	 1	 	 W	 	 	

8	 		 Praktik	Kimia	
Dasar	I	

Basic	
Chemistry	Lab	I	 P	 1	 	 	 1	 	 1	 	 W	 	 	

9	 		 IPA	Dasar		 Basic	Science		 P	 2	 2	 	 	 	 1	 	 W	 	 	

10	 		 Praktik	IPA	Dasar	 Basic	Science	
Lab		 P	 1	 	 	 1	 	 1	 	 W	 	 	

11	 		 Biologi	Dasar	I	 Basic	Biology	I	 P	 2	 2	 	 	 	 1	 	 W	 	 	

12	 		 Praktik	Biologi	
Dasar	I	

Basic	Biology	
Lab	I	 P	 1	 	 	 1	 	 1	 	 W	 	 	

Jumlah	 		 		 21	 		 		 		 		 		 		 		 		
SEMESTER	2	

13	 		 Pendidikan	
Kewarganegaraan	 Civics	 U	 2	 2	 	 	 	 2	 	 W	 	 	

14	 		 Statistika	 Statistics	 F	 2	 2	 	 	 	 2	 	 W	 	 Matematika		
IPA	

15	 		 Pendidikan	
Pancasila		

Pancasila	
Education	
(Education	of	
the	Five	Moral	
Principles	of	
Indonesian	Life	
and	Society)	

U	 2	 2	 	 	 	 2	 	 W	 	 	

16	 		 Pengantar	Ilmu	
Pendidikan	

Introduction	to	
Pedagogy	 U	 2	 2	 	 	 	 2	 	 W	 	 	



NO	 KODE	
MK	 MATA	KULIAH	 Nama	Matkul	

Bahasa	Inggris	
Klp	
MK	 sks	

Bentuk	
Perkuliahan	 Smt	

Urutan	
transkr
ip	

W/Pi	
Kode	
Dosen	
Penjab	

MK	
Prasyarat	
(Kode)	T	 S	 P	 L	

17	 		 Pendidikan	
Konservasi		

Conservation	
Education	 U	 2	 2	 	 	 	 2	 	 W	 	 	

18	 		 Fisika	Dasar	II	 Basic	Physics	II		 P	 2	 2	 	 	 	 2	 	 W	 	 Fisika	
Dasar		I	

19	 		 Praktik	Fisika	
Dasar	II	

Basic	Physics	
Lab	II			 P	 1	 	 	 1	 	 2	 	 W	 	

Praktik	
Fisika	
Dasar		I	

20	 		 Kimia	Dasar	II	 Basic	
Chemistry	II		 P	 2	 2	 	 	 	 2	 	 W	 	 Kimia	Dasar	

I	

21	 		 Praktik	Kimia	
Dasar	II	

Basic	
Chemistry	Lab	
II		

P	 1	 	 	 1	 	 2	 	 W	 	
Praktik	
Kimia	Dasar	
I	

22	 		 Biologi	Dasar	II	 Basic	Biology	II	 P	 2	 2	 	 	 	 2	 	 W	 	 Biologi	
Dasar	I	

23	 		 Praktik	Biologi	
Dasar	II	

Basic	Biology	
Lab	II	 P	 1	 	 	 1	 	 2	 	 W	 	

Praktik	
Biologi	
Dasar	I	

Jumlah	 		 	 19	 	 	 	 	 	 	 	 	

SEMESTER	3	
24	 		 Ekologi			 Ecology	 P	 2	 2	 	 	 	 3	 	 W	 	 	

25	 		 Kajian	Kurikulum	
IPA			

Science	
Education	
Curriculum	
Studies	

P	 2	 2	 	 	 	 3	 	 W	 	 	

26	 		 Filsafat	Pendidikan	
IPA	

Philosophy	of	
Science	 P	 2	 2	 	 	 	 3	 	 W	 		 		
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Education	

27	 		 Manajemen	
Sekolah	

School	
Management	 U	 2	 2	 	 	 	 3	 	 W	 		 		

28	 		 Bimbingan	dan	
Konseling	

Guidance	and	
Counseling	 U	 2	 2	 	 	 	 3	 	 W	 		 		

29	 		 Analisis	Senyawa	
Kimia		

Analysis	of	
Chemical	
Compounds	

P	 3	 2	 	 1	 	 3	 	 W	 		 Kimia	Dasar	
II	

30	 		 Sistematika	
Makhluk	Hidup		

Systematics	of	
Living	Things		 P	 2	 2	 	 	 	 3	 	 W	 		 Biologi	

Dasar	II	

31	 		 Perencanaan	
Pembelajaran	IPA		

Designing	
Science	
Learning	

P	 2	 2	 	 	 	 3	 	 W	 		 		

32	 		 Elektronika		 Electonics	 P	 3	 2	 	 1	 	 3	 	 W	 		 Fisika	
Dasar	II	

33	 		 IPA	Terpadu	 Integrated	
Science	 P	 2	 2	 	 	 	 3	 	 W	 		 		

34	 		 Komputasi	IPA*	 Science	
Computation	 P	 2	 2	 	 	 	 3	 	 Pi	 		 		

35	 		 IPA	Lingkungan*	 Science	and	
Environment	 P	 2	 2	 	 	 	 3	 	 Pi	 		 		

Jumlah	 		 	 26	 	 	 	 	 	 	 		 		
SEMESTER	4	

36	 		 Mekanika	 Mechanics	 P	 2	 2	 	 	 	 4	 	 W	 		 Fisika	
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Dasar	II	

37	 		 Bahasa	Inggris	
untuk	IPA	

English	For	
Science	 P	 2	 2	 	 	 	 4	 	 W	 		 Bahasa	

Inggris	

38	 		 Anatomi	dan	
Fisiologi		Hewan	

Anatomy	and	
Physiology	of	
Animals	

P	 2	 2	 	 	 	 4	 	 W	 		

IPA	Dasar	
Biologi	
Dasar	II	
Sistematika	
Makhluk	
Hidup	

39	 		
Anatomi	dan	
Fisiologi		
Tumbuhan	

Anatomy	and	
Physiology	of	
Plants	

P	 2	 2	 	 	 	 4	 	 W	 		

IPA	Dasar	
Biologi	
Dasar	II	
Sistematika	
Makhluk	
Hidup	

40	 		 Ilmu	Gizi	dan	
Kesehatan	

Nutrition	and	
Health	Sciences	 P	 2	 2	 	 	 	 4	 	 W	 		 Biologi	

Dasar	II	

41	 		
Pengembangan	
Media	dan	Alat	
Peraga	IPA			

Production	of	
ScienceInstruct
ional	Media	
and	
TeachingAid	

P	 2	 2	 	 	 	 4	 	 W	 		 		

42	 		 Strategi	Belajar	
Mengajar	IPA			

Science	
Teaching	
Strategy	

P	 2	 2	 	 	 	 4	 	 W	 		 		
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43	 		 Ilmu	Kebumian		 Earth	Science	 P	 3	 3	 	 	 	 4	 	 W	 		

Fisika	
Dasar	II	
Kimia	Dasar	
II	

44	 		 Astronomi		 Astronomy	 P	 2	 2	 	 	 	 4	 	 W	 		 Fisika	
Dasar	II	

45	 		 Seminar	
Pendidikan	IPA	

Seminar	on	
Science	
Education	

P	 2	 2	 	 	 	 4	 	 W	 		 		

46	 		 Bioenergi	*	 Bioenergy	 P	 2	 2	 	 	 	 4	 	 Pi	 		 		

47	 		

STEM	(Science,	
Technology,	
Engineering,	
Mathematics)*	

STEM	(Science,	
Technology,	
Engineering,	
Mathematics)*	

P	 2	 2	 	 	 	 4	 	 Pi	 		 		

Jumlah	 		 	 25	 	 	 	 	 	 	 		 		
SEMESTER	5	

48	 		 Mikrobiologi		 Microbiology	 P	 3	 2	 	 1	 	 5	 	 W	 		 Biologi	
Dasar	II	

49	 		 Gelombang	dan	
Optik		

Waves	and	
Optics	 P	 3	 2	 	 1	 	 5	 	 W	 		 Fisika	

Dasar	II	

50	 		 Biokimia		 Biochemistry	 P	 3	 2	 	 1	 	 5	 	 W	 		

Biologi	
Dasar	II	
Kimia	Dasar	
II	

51	 		 e-learning	IPA		 e-Learning	for	
Science	 P	 2	 2	 	 	 	 5	 	 W	 		 		



NO	 KODE	
MK	 MATA	KULIAH	 Nama	Matkul	

Bahasa	Inggris	
Klp	
MK	 sks	

Bentuk	
Perkuliahan	 Smt	

Urutan	
transkr
ip	

W/Pi	
Kode	
Dosen	
Penjab	

MK	
Prasyarat	
(Kode)	T	 S	 P	 L	

52	 		 Evaluasi	
Pembelajaran	IPA			

Evaluation	of	
Science	
Learning	

P	 2	 2	 	 	 	 5	 	 W	 		 Statistika		

53	 		 Kelistrikan	dan	
Kemagnetan	

Electricity	and	
Magnetism	 P	 2	 2	 	 	 	 5	 	 W	 		 Elektronika	

54	 		 Genetika			 Genetics	 P	 3	 3	 	 	 	 5	 	 W	 		 Biologi	
Dasar	II	

55	 		 Microteaching		IPA		 Science	
Microteaching	 P	 2	 2	 	 	 	 	 	 W	 		 		

56	 		 Sifat	Termal	Zat*	
Thermal	
Properties	of	
Substances	

P	 2	 2	 	 	 	 5	 	 Pi	 		 		

57	 		 Pembelajaran	IPA	
Inklusi*	

Inclusive	
Science	
Learning		

P	 2	 2	 	 	 	 5	 	 Pi	 		 		

Jumlah	 		 	 24	 	 	 	 	 	 	 		 		
SEMESTER	6	

58	 		
Science	
Entrepreneurship	
(Kewirausahaan)		

Science	
Entrepreneurs
hip	

U	 2	 2	 	 	 	 6	 	 W	 		 		

59	 		 Kapita	Selekta	IPA		 Capita	Selecta	
of	Science	 P	 3	 3	 	 	 	 6	 	 W	 		 		

60	 		
Metodologi	
Penelitian	
Pendidikan	IPA		

Research	
Methodology	of	
Science	
Education	

P	 2	 2	 	 	 	 6	 	 W	 		 		
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61	 		 Science	Instruction	
in	English			

Science	
Instruction	in	
English			

P	 2	 2	 	 	 	 6	 	 W	 		 		

62	 		 Psikologi	
Pendidikan		

Educational	
PsychologyBio
Physics	

U	 2	 2	 	 	 	 6	 	 W	 		 		

63	 		 BioFisika		 BioPhysics	 P	 3	 2	 	 1	 	 6	 	 W	 		 		
64	 		 Bioteknologi			 Biotechnology	 P	 3	 2	 	 1	 	 6	 	 W	 		 		

65	 		 Etnosains	dan	
Kearifan	Lokal		

Ethno	Science	
and	Local	
Wisdom	

P	 2	 2	 	 	 	 6	 	 W	 		 		

66	 		
Pengelolaan	dan	
Teknik	
Laboratorium	IPA	

Management	
and	Science	
Laboratory	
Techniques	

P	 2	 2	 	 	 	 6	 	 W	 		 		

67	 		
Penelitian	dan	
Pengembangan	
IPA*		

Research	
Methodology	of	
Science	
Education	

P	 2	 2	 	 	 	 6	 	 Pi	 		 		

68	 		 Budidaya	
Hortikultura*	

	Cultivation	of	
Horticulture	 P	 2	 2	 	 	 	 6	 	 Pi	 		 		

Jumlah	 		 		 25	 		 		 		 		 		 		 		 		
SEMESTER	7	

69	 		
Pengenalan	
Lapangan	
Persekolahan	(PLP)	

		 U	 4	 	 	 4	 	 7	 	 W	 		 		
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70	 		 Kuliah	Kerja	Nyata	
(KKN)	

Community	
Service	 U	 4	 	 	 	 4	 7	 	 W	 		 		

71	 		 Skripsi	 Final	Project	 P	 6	 	 	 6	 	 7	 	 W	 		 		
Jumlah	 		 		 14	 		 		 		 		 		 		 		 		
SEMESTER	8	

72	 		 Pengantar	Fisika	
Zat	Padat*		

Introduction	to	
Physics	of	Solid	
State	

P	 2	 2	 	 	 	 8	 	 Pi	 		 		

73	 		 Redoks	dan	
Elektrokimia*		

Redox	and	
Electrochemist
ry		

P	 2	 2	 	 	 	 8	 	 Pi	 		 		

Jumlah	 		 		 4	 		 		 		 		 		   		 		
	
Keterangan	
Antara	semester	3	dan	4,	dan	antara	semester	5	dan	6	dapat	distrukturkan	maksimal	9	sks	mata	kuliah	keprodian	oleh	program	
studi	untuk	penyelenggaraan	‘Semester	Antara’	
P/T	/L																											:	 P	disampaikan	dengan	praktikum,	T	disampaikan	dengan	teori,	L/B	matakuliah	lapangan	atau	bengkel	
Smt	 	 	 	 :	semester	ke	1-8	
W/Pi	 	 	 :	W	matakuliah	wajib,	Pi	matakuliah	pilihan	
Matakuliah	prasyarat		:	kode	matakuliah	yang	harus	pernah	diikuti	sebelumnya.	
Matakuliah	pilihan	yang	disediakan	terdapat	5	kali	lipat	dari	jumlah	sks	yang	harus	ditempuh.	Matakuliah	pilihan	ditawarkan	
setiap	semester	sehingga	memungkinkan	dapat	diambil	oleh	mahasiswa	berprestasi	mulai	semester	3.	

	



6. Deskripsi	Mata	Kuliah	

No.	
Urut	 Kode	MK	 Mata	Kuliah	 Deskripsi	

1	 	 Psikologi	Pendidikan	

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.	

2	 		 Bimbingan	dan	Konseling	

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.	

3	 		 Kajian	Kurikulum	IPA	
Penguasaan	perkembangan	kurikulum	IPA	dari	masa	ke	masa,	kelebihan	dan	kelemahan	dari	setiap	kurikulum	
IPA,	 karakteristik	 kurikulum	 pendidikan	 IPA	 untuk	 SMP	 masa	 kini	 dan	 perbandingan	 kurikulum	 Indonesia	
dengan	kurikulum	luar	negeri,	analisis	buku	teks	IPA	

4	 		 Perencanaan	
Pembelajaran	IPA	

Penguasaan	 konsep	 program	 tahunan,	 program	 semester,	 silabus,	 rencana	 pelaksanaan	 pembelajaran,	 lembar	
kerja	siswa	dan	penilaian	dalam	pembelajaran	IPA	

5	 		 Pembelajaran	IPA	
Inklusi*	

Penguasaan	hakekat	pembelajaran	sains	bagi	ABK,	konsep	sains,	 implementasi	pembelajaran	sains	bagi	ABK	di	
kelas	 khusus	 dan	 inklusi.	 Pembahasannya	 mencakup	 juga	 memberikan	 pemahaman	 dan	 pengetahuan,	 serta	
pengalaman,	 keterampilan	 kepada	mahasiswa	melalui	 teori,	 konsep,	 hakikat	 sains,	 tujuan,	 fungsi,	 dan	manfaat	
untuk	memperoleh	skill	dalam	pengembangan	kognitif,	afektif,	dan	psikomotor	ABK	dalam	mengikuti	program	
pembelajaran	 sains	 bagi	 ABK	 baik	 di	 kelas	 khusus	 maupun	 di	 kelas	 inklusi.	 Implementasi	 strategi,	 teknik	
penyampaian	 dan	 penilaian	 pembelajaran	 sains	 anak	 berkebutuhan	 khusus	 untuk	 merencanakan,	
mengaplikasikan,	 memodifikasi,	 menganalisis,	 mengevaluasi	 dan	 menyelesaikan	 pendidikan	 sains	 anak	
berkebutuhan	 khusus	 dan	 membekali	 mahasiswa	 untuk	 mampu	membuat	 keputusan	 dalam	mengaplikasikan	
pembelajaran	 sains	 anak	 berkebutuhan	 khusus	 untuk	 menemukan	 alternatif	 solusi	 dalam	 menyelesaikan	
permasalahan	bidang	pembelajaran	sains	anak	berkebutuhan	khusus.	

6	 		 Strategi	Belajar	Mengajar	
IPA	

Penguasaan	 hakekat	 pengembangan	 strategi	 pembelajaran,	 teori	 belajar	 (behaviorisme,	 kognitivisme,	
konstruktivisme),	 komponen	 strategi	 pembelajaran	 (pendekatan,	 model,	 metode,	 strategi,	 teknik,	 perangkat	
pendukung/media),	 metode-metode	 pembelajaran,	 model	 pembelajaran,	 strategi	 mengembangkan	 model	
pembelajaran	 IPA,	 strategi	mengembangkan	media,	 strategi	 implementasi	 pengembangan	model	 pembelajaran	
dalam	perangkat	pembelajaran,	kebijakan	pembelajaran	 IPA	yang	pernah	ada/terlaksana,	 trends	pembelajaran	
abad	21,	menyusun	rancangan	inovasi	pembelajaran	IPA.	

7	 		 Evaluasi	Pembelajaran	 Penguasaan	 dasar-dasar	 evaluasi	 pembelajaran	 IPA;	 pengertian	 dari	 evaluasi,	 pengukuran,	 penskoran;	
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IPA	 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	

8	 		 Metodologi	Penelitian	
Pendidikan	IPA	

Penguasaan	dan	praktik	tentang	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	

9	 		 Penelitian	dan	
Pengembangan	IPA*	

Penguasaan	tentang	prosedur	PTK	dan	prosedur	R	&	D	dalam	pembelajaran	IPA	

10	 		 Seminar	Pendidikan	IPA	 Penguasaan	 hakikat	 karya	 ilmiah,	 jenis-jenis	 karya	 ilmiah,	 serta	 penyajian	 karya	 ilmiah	 (artikel)	 pada	 sebuah	
seminar	dalam	sajian	yang	interaktif	

11	 		 Skripsi	 Melakukan	penelitian	dan	membuat	suatu	karya	ilmiah	dalam	bentuk	skripsi	

12	

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

		 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	hukum	

		 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	hukum	

		 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	hukum	

		 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	hukum	

13	 		 Pendidikan	Pancasila	

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.	

14	 		 Pendidikan	
Kewarganegaraan	

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).	

15	 		 Bahasa	Inggris	 Penguasaan	sentence	structures	in	English,	reading	comprehension	dan	language	for	discussion	
16	 		 Bahasa	Inggris	untuk	IPA	 Penguasaan	tata	bahasa	Inggris	untuk	memahami	buku	dan	artikel	jurnal	(nasional	dan	internasional)	berbahasa	
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Inggris	dalam	bidang	IPA	dan	Pendidikan	 IPA	(reading	comprehension),	dan	menulis	artikel	berbahasa	 Inggris	
dalam	bidang	IPA,	dan	mempresentasikan	artikel.	

17	 		 Bahasa	Indonesia	

Mata	kuliah	ini	menyajikan	bahasan	untuk	menanamkan	kebanggaan	terhadap	bahasa	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.	

18	 		 Kuliah	Kerja	Nyata	(KKN)	 Melakukan	 pengabdian	 di	 lingkungan	 masyarakat	 sebagai	 perwujudan	 Tri	 Dharma	 Perguruan	 Tinggi	 yang	
meliputi	berbagai	macam	lintas	sektoral	dengan	perwujudan	pembangunan	fisik	dan	non	fisik	

19	 		 Science	Enterpreneurship	 Penguasaan	prinsip	kewirausahaan,	penerapan	konsep	IPA	dalam	berwirausaha,	analisis	titik	impas,	dan	praktik	
menjalankan	usaha	

20	 		 Microteaching	IPA	 Penguasaan	pengetahuan	tentang	teknik	dasar	mengajar	serta	praktik	mengajar	materi	IPA	SMP	oleh	mahasiswa	

21	 		 Science	Instruction	In	
English	

Penguasaan	science	teaching	vocabulary,	classroom	expression,	praktik	atau	simulasi	mengajar	oleh	mahasiswa	
dengan	materi	IPA	SMP	menggunakan	bahasa	Inggris	selama	pembelajaran	

22	 		 PLP	 Observasi	pelaksanaan	pembelajaran	IPA	di	sekolah	

23	 		 Pengembangan	Media	
dan	Alat	Peraga	IPA	

Penguasaan	 konsep	 dasar	 media	 dan	 alat	 peraga	 pembelajaran,	 macam-macam	 media	 dan	 alat	 peraga	
pembelajaran,	praktik	pembuatan	media	dan	alat	peraga	pembelajaran	IPA	untuk	SMP,	dan	penerapannya	dalam	
pembelajaran	(mulai	dari	2D	sampai	3D)	

24	 		 Pengantar	Ilmu	
Pendidikan	

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	 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.	

25	 		 Filsafat	Pendidikan	IPA	
Penguasaan	filsafat,	klasifikasi	dari	aliran	filsafat,	landasan	epistemologi	dalam	pendidikan	IPA,	landasan	axiologi	
dalam	pendidikan	 	 IPA,	 landasan	ontologi	dalam	pendidikan	 	 IPA,	 serta	perkembangan	 	pemikiran	saintis	dari	
masa	ke	masa.	

26	 		 Manajemen	Sekolah	

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	
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guru	dalam	manajemen	sekolah,	serta	manajemen	berbasis	sekolah.	

27	 		 e-learning	IPA	 Penguasaan	TIK	dan	implementasinya	dalam	pembelajaran	IPA,	macam-macam	e-learning,	praktik	pembuatan	e-
learning	pembelajaran	menggunakan	Moodle,	praktik	pembuatan	mobile	learning	untuk	materi	IPA	

28	 		 Komputasi	IPA*	
Mata	 kuliah	 pemrograman	 memberi	 dasar-dasar	 pemrograman	 dengan	 bahasa	 pemrograman	 PHP,	 diawal	
dengan	 memberikan	 pengertian	 pemrograman	 dan	 algoritma,	 ditunjukkan	 penjelasan	 teknik	 memprogram	
dengan	bahasa	pemrograman	Python.	

29	 		 Pendidikan	Konservasi	

Pendidikan	 Konservasi	 mempelajari	 permasalahan	 lingkungan	 serta	 sumber	 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.	

30	 		 Ekologi	 Penguasaan	konsep	dasar	ekologi,	ciri-ciri,	komponen,	dan	metode	pengukuran	parameter	populasi,	komunitas	
dan	ekosistem	

31	 		 Etnosains	dan	Kearifan	
Lokal	

Penguasaan	 konsep	 etnosains	 sebagai	 sumber	 belajar	 pendidikan	 IPA,	 rekonstruksi	 sains	 ilmiah	 berdasarkan	
hasil	observasi,	serta	implementasinya	dalam	pembelajaran	IPA	berbasis	etnosains	

32	 		 IPA	Lingkungan*	 Penguasaan	 konsep	 ekologi	 sebagai	 dasar	 ilmu	 lingkungan,	 hubungan	 manusia	 dengan	 lingkungan,	 prinsip-
prinsip	lingkungan,	sumber	daya	alam,	pencemaran	lingkungan,	etika	lingkungan,	dan	AMDAL	

33	 		 Matematika	IPA	
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	

34	 		 Statistika	
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	

35	 		 Fisika	Dasar	I	

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	

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

37	 		 IPA	Dasar	 Penguasaan	 hakekat	 IPA,	 metode	 ilmiah,	 pendalaman	 silabus	 IPA	 k13,	 pendalaman	 materi	 Fisika,	 Kimia,	 dan	
Biologi	untuk	IPA	SMP,	bumi	dan	antariksa,	fluida,	gerak,	dan	listrik		

38	 		 Praktik	IPA	Dasar	 Praktik	 metode	 ilmiah,	 pendalaman	 silabus	 IPA	 k13,	 Fisika,	 Kimia,	 dan	 Biologi	 untuk	 IPA	 SMP,	 bumi	 dan	
antariksa,	fluida,	gerak,	dan	listrik	



No.	
Urut	 Kode	MK	 Mata	Kuliah	 Deskripsi	

39	 		 Biologi	Dasar	I	
Penguasaan	konsep	biologi	sebagai	ilmu	pengetahuan,	asal	usul	kehidupan,	ciri-ciri	makhluk	hidup,	sejarah	dan	
teori	sel,	struktur	dan	fungsi	jaringan	hewan,	struktur	dan	fungsi	jaringan	tumbuhan,	metabolisme	sel,	reproduksi	
sel.	

40	 		 Praktik	Biologi	Dasar	I	 Praktik	tentang	asal	usul	kehidupan,	ciri-ciri	makhluk	hidup,	sejarah	dan	teori	sel,	struktur	dan	fungsi	 jaringan	
hewan,	struktur	dan	fungsi	jaringan	tumbuhan,	metabolisme	sel,	reproduksi	sel.	

41	 		 Kimia	Dasar	I	

Penguasaan	dasar-dasar	ilmu	kimia,	meliputi:	(1)	Materi	dan	sifat-sifatnya,	(2)	Stoikiometri:	Ar,	Mr,	Rumus	kimia	
dan	 persamaan	 reaksi,	 konsep	 mol,	 stoikiometri	 larutan,(3)Termodinamika	 kimia	 :	 Hukum	 Termodinamika	 I,	
Entalpi,	 proses	 reversible	 dan	 irreversible	 ,	 kespontanan	 reaksi,Hukum	Termodinamika	 II,	 (4)	 Struktur	 Atom:	
partikel	dasar,	model	atom	dan	susunan	elektron	dalam	atom,	(5)	Sistem	Periodik	Unsur:	konfigurasi	elektron,	
sifat	atom	dan	keperiodikan,	(6)	Ikatan	Kimia	dan	Struktur	Molekul:	 lambang	Lewis,	 jenis	 ikatan	kimia,	bentuk	
molekul,	 teori	 ikatan	 valensi	 dan	 hibridisasi,	 teori	 orbital	 molekul	 (7)	 Kesetimbangan	 Kimia:	 tetapan	
kesetimbangan,	derajat	disosiasi,	termodinamika	kesetimbangan	kimia,	prinsip	Le	Chatelier,	(8)	kimia	karbon,	(9)	
biokimia	

42	 		 Praktik	Kimia	Dasar	I	 Praktik	konsep	perubahan	materi,	stokiometri,	struktur	atom	dan	molekul,	kesetimbangan	kimia,	kimia	karbon	
dan	biokimia	

43	 		 Fisika	Dasar	II	

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,	optika	geometri,	interferensi,	difraksi,	dispersi,	gelombang	diam,	resonansi,	efek	Doppler,	
polarisasi,	dualisme	partikel	gelombang,	inti	atom	dan	radioaktifitas	

44	 		 Praktik	Fisika	Dasar	II	 Praktik	tentang	fenomena	dalam	fisika	meliputi:	pengukuran	listrik,	jembatan	Wheatston,	listrik	magnet,	cermin,	
lensa,	indeks	bias,	kuat	penerangan.	

45	 		 Biologi	Dasar	II	 Penguasaan	konsep	biologi	tentang	pewarisan	sifat	(Hukum	Mendel	I	dan	II),	material	genetika,	keanekaragaman	
makhluk	hidup,	konsep	ekosistem	dan	prilaku,	dasar-dasar	bioteknologi	modern	serta	evolusi.	

46	 		 Praktik	Biologi	Dasar	II	 Praktik	 tentang	 pewarisan	 sifat	 (Hukum	Mendel	 I	 dan	 II),	material	 genetika,	 keanekaragaman	makhluk	 hidup,	
konsep	ekosistem	dan	prilaku,	dasar-dasar	bioteknologi	modern	serta	evolusi.	

47	 		 Kimia	Dasar	II	 Penguasaan	konsep	sifat	fisika	larutan,	kimia	koloid,	kesetimbangan	dalam	larutan	(asam-basa),	kinetika	reaksi,	
redoks	dan	elektrokimia,dasar-dasar	kimia	unsur	dan		dasar-dasar	kimia	inti	

48	 		 Praktik	Kimia	Dasar	II	 Praktik	 menganalisis	 kimia	 larutan	 dan	 penerapannya	 dalam	 kehidupan	 sehari	 hari,	 	 kinetika	 kimia,	
kesetimbangan	dan	kelarutan,	redoks	dan	elektrokimia,	kimia	unsur	dan	kimia	inti	

49	 		 Kapita	Selekta	IPA	 Penguasaan	berbagai	isu/permasalahan	konsep	dasar	IPA,	penguasaan	kajian	kurikulum	dan	materi	IPA	tingkat	
sekolah	menengah	pertama	(SMP).	

50	 		 Elektronika	

Penguasaan	Rangkaian	Dc:	 Rangkaian	 ekivalenThevenin,	 dan	norton,	 pembebanan	dan	 alih	 tegangan,	 alat-alat	
ukur	listrik.	Rangkaian	RC:	arus	transien,	integrator,	diferensiator.	Rangkaian	ac:	Impedansi	kompleks,	Lifter	RC,	
resonansi,	kompenen	elektronik.	Bahan	semikonduktor:	Semikonduktor	intrinsi,	dan	ekstrensik,	sambungan	pn.	
Diode:	 karakteristik	 statik,	 solusi	 grafik	 rangkaian	 diode,	 catu	 daya,	 regulasi	 zener.	 Pengolahan	 bentuk	
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gelombang:	Penggiris,	Pengapit,	pengali	tegangan.	Penguat	basis	ditanhakan:	olar,	kurva	karakterisitk,	transistor	
bipolar,	 solusi	 grafik,	 rangkaian	 ekuvalen	 h,	 parameter-parameter	 penguat.	 Penguat	 emitor	 ditanahkan:	 Lurva	
karakteristik,	panjarang	(biasing),	solusi	grafik,	rangkaian	ekuvalen	parameter	h,	parameter-parameter	penguat,	
Stabilitas	 titik	kerj:	Penguat	engikut	emitor,	Penguat	 JFET:	Kerja	 transistor	 JFET,	kurva	karakterisitk,	panjaran,	
rangkaian	ekuivalen.	Penguat	MOSFET:	prinsip	kerja	transistor	MOSFET,	panjaran,	rangkaian	ekuivalen,	Penguat	
tergandeng:	 Penguat	 tergandeng	RC,	Respon	 frekuensi	penguat	 tergandeng	dc,	 gandengan	Darlington,	 penguat	
diferensiasi,	 kaskode.	 Penguat	 daya:	 penguat	 tergandeng	 trasformator,	 penguat	 bolak	 balik,	 penguat	 simetri	
komplementer.	Umpan	balik	 :	 dasardasar	 umpan	balik,	 pengaruh	umpan	balik	 terhadap	 respon	 frekuensi	 dan	
distorsi	.caracara	pemasangan,	beserta	praktiknya.	

51	 		 Kelistrikan	dan	
Kemagnetan	

Analisis	 vektor,	 Elektrostatika:	 hukum	Coulomb,	medan	 elektrostatis	 dan	hukum	Gauss,	 potensial	 elektrik	 dan	
energi	elektrostatis.	Teknik	penentuan	potensial:	persamaan	Laplace	dan	Poisson,	ekspansi	dipol,	kuadrupol	dan	
multipol,	metoda	bayangan	dan	metoda	pemisahan	variabel.	Bahan	dielektrik,	polarisasi,	medan	di	dalam	bahan	
dielektrik	 terpolarisasi,	 pergeseran	 listrik.	 Arus	 Listrik,	 hukum	 kekekalan	 listrik	 dan	 gaya	 gerak	 listrik.	
Magnetostatika:	membahas	hukum	Ohm,	gaya	Lorentz,	hukum	Biot-Savart,	hukum	Ampere,	divergensi	dan	rotasi	
medan	magnet	dan	potensial	vektor.	Momen	dipol	magnet,	magnetisasi	bahan,	intensitas	megnetik,	diamagnetik,	
paramagnetik	 dan	 ferromagnetik.	 Imbas	 magnetik:	 hukum	 Faraday	 dan	 hukum	 Lenz,	 kurva	 histerisis,	 arus	
perpindahan	 dan	 persamaan	 Maxwell.	 Gelombang	 elektromagnet:	 persamaan	 gelombang,	 vektor	 Poynting,	
polarisasi	dan	kekekalan	energi	

52	 		 Ilmu	Kebumian	
Penguasaan	 konsep	 tentang	 berbagai	 fenomena	 dalam	 sains	 meliputi:	 geologi	 waktu,	 teori	 tektonik	 lempeng,	
sejarah	bumi	dan	terbentuknya	pegunungan,	medan	magnet	bumi,	lapisan	bumi,	batuan	dan	mineral,	pelapukan,	
gempa	bumi,	tsunami,	gunung	berapi,	hidrosfer,	atmosfer,	cuaca,	iklim,	penambahan	tekanan,	iklim	

53	 		 Astronomi	
Penguasaan	konsep	dan	besaran	astronomi,	konsep	tata	surya	dan	fenomena	benda	langit,	galaksi,	dan	kosmologi	
dasar,	 radiasi	 benda	 langit,	 bola	 langit	 dan	 tata	 koordinat	 bola	 langit,	 macam-macam	 tata	 koordinat,	 hukum	
pokok	mekanika	benda	langit	meliputi	hukum	Newton,	hukum	Kepler	dan	penerapannya.	

54	 		 Pengantar	Fisika	Zat	
Padat*	

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	

55	 		 Sifat	Termal	Zat*	 Penguasaan	 konsep	 suhu	 dan	 kalor,	 perpindahan	 kalor,	 dan	 proses-proses	 yang	 terjadi	 di	 dalam	 hukum	
Termodinamika	

56	 		 Gelombang	dan	Optik	
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	

57	 		 Mekanika	
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.	
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58	 		 Anatomi	dan	Fisiologi	
Hewan	

Penguasaan	 konsep	 anatomi	 hewan	 yang	 dikaitkan	 dengan	 proses-proses	 fisiologinya	 yang	 meliputi	 sistem	
integumentum,	sistem	otot,	 skeleton.	 sistem	pencernaan,	 sistem	pernafasan,	 sistem	peredaran,	 sistem	ekskresi	
dan	reproduksi,	sistem	saraf,	kelenjar	endokrin,	dan	organ	indra,	dan	sistem	imun.	

59	 		 Ilmu	Gizi	dan	Kesehatan	 jenis,	 struktur	 kimia,	 kandungan,	 sumber	 dan	 fungsi	 zat	 gizi	 dalam	 bahan	 makanan,	 fungsi	 zat	 gizi,	 menu		
makanan	seimbang,	gangguan	dan	penyakit	yang	berhubungan	dengan	zat	gizi	

60	 		 Anatomi	dan	Fisiologi	
Tumbuhan	

Penguasaan	konsep	anatomi	tumbuhan	(akar,	batang	dan	daun)	yang	dikaitkan	dengan	proses-	
proses	 fisiologinya	 meliputi	 gerak	 pada	 tumbuhan,	 transportasi	 tumbuhan,	 reproduksi	 tumbuhan,	 ekskresi	
tumbuhan,	penyerapan	unsur	hara	dan	hormon	di	dalam	tanaman.	

61	 		 Sistematika	Makhluk	
Hidup	

Pemahaman	 konsep	 mengenai	 pengertian	 sistematik,	 taksonomi,	 dan	 klasifikasi;	 sejarah	 perkembangan	
sistematik	makhluk	hidup	(monera,	protista,	 fungi,	plantae	dan	animalia);	dan	arti	penting	sistematik	makhluk	
hidup	 bagi	 masyarakat.	 Proses	 evolusi	 dan	 rekonstruksi	 filogeni	 sebagai	 dasar	 sistematik	 makhluk	 hidup.	
Kemampuan	 menentukan	 hubungan	 kekerabatan	 antar	 takson,	 kemampuan	 untuk	 mengidentifikasi	 makhluk	
hidup,	menyusun	 kunci	 determinasi,	 serta	 kemampuan	untuk	memecahkan	permasalahan	 taksonomi	 berdasar	
pada	analisis	berbagai	bukti	taksonomi.	

62	 		 Budidaya	Hortikultura*	

Penguasaan	 prinsip	 tanaman	 hortikultura	 dan	 kebijakan	 nasional	 tentang	 hortikultura;	 mengkombinasikan	
budidaya	tanaman	hortikultura	dengan	teknik	hidroponik;	mendesain	pengusahaan	tanaman	hias	(daun,	bunga,	
buah)	 dan	 bunga	 kering	 	 dengan	 cermat;	menerapkan	perbanyakan	 vegetatif	 dan	 generatif	 tanaman	Adenium	
sp.);	menerapkan	pemindahan	plantlet	dari	hasil	kultur	 jaringan	melalui	aklimatisasi;	mendesain	pengusahaan	
tanaman	sayuran	(daun	dan	umbi);	membandingkan	manfaat	pertanian	organik	dan	anorganik;	merancang	usaha	
produksi	 dan	 panen	 tanaman	 buah;	 mendesain	 taman	 dalam	 lansekap;	 dan	 merencanakan	 dan	 analisis	 pola	
pengusahaan	suatu	jenis	tanaman	hortikultura	secara	tertulis	

63	 		 Bioteknologi	

Penguasaan	 teori	 dan	 praktik	 konsep	 dan	 kajian	 bidang	 bioteknologi,	 dilanjutkan	 pembahasan	 mengenai	
berbagai	teknologi	fermentasi	baik	teknologi	fermentasi	tradisional	dan	modern	serta	contohnya,	teknologi	DNA	
rekombinan,	kloning	reproduksi,	fertilisasi	in	vitro,	stem	cell,	teknologi	SNCT,	teknologi	mutasi,		dan	bioetika	serta	
membahas	peran	bioteknologi	dalam	pendidikan	IPA	

64	 		 Mikrobiologi	 Penguasaan	 dan	 praktik	 struktur	 dan	 fungsi	 sel	 prokariotik	 dan	 eukariotik,	 pertumbuhan	 dan	 perkembangan	
mikroba,	bahan	makanan	dan	industri,	virus,	mikrobia	patogen	dan	mikrobiologi	klinik	

65	 		 Genetika	
Penguasaan	 dan	 praktik	 konsep	 asam	 nukleat,	 DNA,	 struktur	 DNA,	 dilanjutkan	 mekanisme	 pewarisan	 sifat,	
kromosom,	gen,	 transkripsi,	 translasi,	penentuan	 jenis	kelamin,	 	mutasi,	 serta	proses	evolusi	yang	 terjadi	pada	
mahkluk	hidup	

66	 		 IPA	Terpadu	
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	

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

68	 		 Biofisika	

Penguasaan	 teori	maupun	 praktik	 pengetahuan	 tentang	 aspek	 fisis	 beberapa	 organ	 tubuh	 serta	 aplikasi	 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	energi	pada	
makhluk	hidup	(proses	transfer	energi).	

69	 		 Pengelolaan	dan	Teknik	
Laboratorium	

Penguasaan	 pengetahuan	 serta	 implementasi	 mengenai	 pengelolaan	 laboratorium	 IPA	 serta	 memiliki	
kemampuan	menggunakan	dan	memelihara	alat-alat	yang	terdapat	dalam		kit	IPA	sekolah.	Dalam	perkuliahan	ini	
mahasiswa	belajar	dan	dilatih	mengenai	pengelolaan	 laboratorium	yang	meliputi	desain	 laboratorium,	 fasilitas	
laboratorium,	 bahan	 habis	 dan	 alat	 -alat	 laboratorium,	 administrasi	 pengelolaan	 laboratorium,	 perencanaan	
kegiatan	 laboratorium,	 keselamatan	 kerja	 di	 laboratorium,	 serta	 penggunaan	 dan	 pemeliharan	 alat	 -alat	 yang	
terdapat	dalam	kit	IPA	sekolah.	

70	 		 Analisis	Senyawa	Kimia	

Penguasaan	teori	dan	praktik	berbagai	teknik	dan	metode	analisis	senyawa	kimia,	khususnya	untuk	membekali	
calon	 guru	 IPA	 dalam	 menghadapi	 berbagai	 permasalahan	 (isu)kimia	 dalam	 kehidupan,	 seperti	 adanya	
Pengenalan	 Analisis	 Kualitatif	 dan	 kuantitatif,	 Dasar-dasar	 analisis	 kation	 anion	 dan	 pencemaran	 logam	berat	
dalam	 kehidupan	 manusia,	 Langkah-langkah	 Analisis	 Senyawa	 Kimia,	 Analisis	 Gravimetri	 (Analisis	 dengan	
pemisahan	 dan	 pengendapan),	 Analisis	 Titrimetri	 I	 (Asidimetri	 dan	 Alkalimetri),	 Analisis	 Titrimetri	 II	
(Permanganometri	 &	 Argentometri),	 Teknik	 Spektroskopi	 secara	 umum,	 Metode	 Analisis	 Kolorimetri	 dan	
aplikasinya,	 Pengenalan	 Spektrokopi	 UV-Vis	 dan	 IR,	 Pengenalan	 AAS,	 Pengenalan	 GC-MS	 dan	 NMR,	 Teknik	
sederhana	 dalam	 analisis	 senyawa	 kimia	 dalam	 kehidupan	 sehari-hari(Analisis	 terhadap	 zat	 aditif	 berbahaya	
seperti	 isu	 boraks,	 formalin,	 zat	warna	 sintetik/alami);	analisis	 terhadap	 senyawa	organik	 (zat	 adiktif)	 	dalam	
obat	sintetik	ataupun	tradisional,	makanan,	dan	minuman.	

71	 		 Bioenergi*	
Penguasaan	 konsep	 bioenergi,	 jenis-jenis	 bioenergi	 meliputi	 biomassa	 (biobriket),	 biogas,	 bioethanol,	 dan	
biodiesel,	 sumber	 energi	 alternatif	 lain	 yang	 terbarukan,	 serta	 penerapan	 bioenergi	 sederhana	 berbasis	
konservasi	

72	 		 Redoks	dan	
Elektrokimia*	

Penguasaan	konsep	redoks	dan	elektrokimia	serta	aplikasinya	dalam	kehidupan	sehari-hari	(deret	volta,	proses	
korosif,	sel	basah	dan	sel	kering,	elektrolisis,	dan	penyepuhan)	

73	 		
STEM	(Science,	
Technology,	Engineering,	
Mathematics)*	

Penguasaan	pendekatan	interdisipliner	untuk	mengintegrasikan	STEM	ke	dalam	praktek	di	seluruh	disiplin	ilmu.	
Perkuliahan	ini	akan	mengkaji	kegiatan	pembelajaran	yang	berbasis	masalah	dan	berbasis	proyek,	menggunakan	
prinsip	dasar	matematika	dan	 inquiry	IPA,	dan	menggunakan	 teknologi	untuk	mendapatkan	dan	menampilkan	
informasi.	Mahasiswa	akan	berlatih	mendesain	untuk	mengembangkan	aktivitas	belajar	STEM	mereka	sendiri.	

 


