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BAB I
PENDAHULUAN

A. DasarPemikiran

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen

menyatakan bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru professional harus

memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-

IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional,social dan kepribadian),

memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru mempunyai

kedudukan sebagai tenaga professional pada jenjang pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan

formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan

kedudukan guru sebagai tenaga professional tersebut dibuktikan dengan

sertifikat pendidik. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen tersebut mendefinisikan bahwa professional adalah pekerjaan

atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan

kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang

memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan

profesi.

Guru profesional dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik yang

relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi

sebagaimana dituntut oleh Undang-undang Guru dan Dosen. Pengakuan guru

sebagai pendidik professional dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang

diperoleh melalui suatu proses sistematik yang disebut sertifikasi pendidik.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

bidang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi (Permenristek-dikti) Nomor44 Tahun 2015 tentang Standar



Nasional PendidikanTinggi (SNPT) menyatakan rumusan capaian pembelajaran

lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan

memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Program Studi Pendidikan

IPA Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorongmenyusun

Kurikulum Pendidikan IPA, kemampuan SDM, sarana dan prasarana, serta

jalinan kerjasama. Penyusunan Kurikulum ini berangkat dari kesadaran

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorongadalah sandaran

utama pendidikan, karena kemajuan dan kemunduran suatu bangsa sangat

bergantung pada keberhasilan penyenggaraan pendidikannya. Sedangkan

pendidikan dapat berhasil apabila tersedia guru-guru berkualitas dan profesional.

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorongsebagai produsen

calon guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam memajukan bangsa

Indonesia.

Dalam rangka memajukan bangsa Indonesia dengan mencetak guru-guru

IPA yang berkualitas dan mencapai visi dan misi program studi Pendidikan IPA

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, maka perlu

disusun kurikulum berbasis KKNI yang sesuai dengan ciri khas keilmuan atau

keahlian dari program studi tersebut sebagai bagian dari pencapaian visi-misi

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.

UNIMUDA Sorong memiliki visi, misi dan tujuan yang perlu

diaktualisasikan dalam kurikulum prodi. Visi “Menjadi universitas terdepan dan

unggul dalam pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual yang

berbasis tourismpreneur se-Indonesia Timur pada tahun 2022”. Sesuai dengan

visi “Menjadi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertaqwa,

profesional, dan unggul berbasis tourism-preneur Se-Indonesia Timur pada

tahun 2025” maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menetapkan misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran dan pembinaan sivitas

akademika di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong untuk menghasilkan tenaga

pendidik yang profesional, unggul dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa



2. Mengelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat

untukkemajuan IPTEKS dan menunjang kesejahteraan masyarakat.

3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (stakeholders) dalam

mengembangkan caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

B. Landasan
1. Landasan Yuridis

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem

Pendidikan Nasional

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen
c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi
d. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI)

e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan

f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentangGuru
g. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan

h. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI)

i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan KompetensiGuru

j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan KompetensiKonselor

k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan

Fungsional Guru dan AngkaKreditnya.

l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI

Bidang Perguruan Tinggi;

m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar



Nasional Pendidikan Tinggi;

n. Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas

Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018.

2. Landasan Filosofis
Pengembangan kurikulum prodi di UNIMUDA Sorong

didasarkan atas berbagai filosofi seperti humanisme, esensialisme,

parenialisme, idealisme, dan rekonstruktivisme sosial dengan

pemikiran sebagai berikut.

a. Humanisme yang bertujuan menghidupkan rasa

perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yg lebih

baik. Adapun humanisme itu sendiri sangatlah berkaitan dengan

kegiatan kehidupan masyarakat yang berkaitan salah satunya

humanisme terkait pendidikan pembelajaran kepada para

mahasiswa

b. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-

nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia.

Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada

nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang

memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai

tata yang jelas.

c. Parenialisme menekankan pada perkembangan intelektual siswa

pada seni dan sains. Untuk menjadi terpelajar menjadi kultural,

para siswa harus berhadapan pada bidang-bidang seni dan sains

yang merupakan karya terbaik dan paling signifikan yang

diciptakan oleh manusia.

d. idealisme adalah sejenis rasa cinta kepada ide-gagasan-nilai

nilai tertentu termasuk keyakinan dan menjadikan semua yang

abstrak itu sebagai cita cita-tujuan,visi-misi yang lalu

diperjuangkan.yang mana rasa cinta itu ber efek menumbuhkan

energi semangat yang menyala nyala

https://www.blogger.com/null


e. rekonstruktivisme sosial dengan pemikiran agar pendidikan

dapat dicapai melalui perubahan kurikulum dan dapat

mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.

3. Landasan Teoretis

Pengembangan kurikulum prodi di UNIMUDA Sorong

didasarkan atas ilmu dan prinsip-prinsip pengembangan

kurikulum sebagai berikut.

a. Relevansi; kurikulum dan pembelajaran harus relevan dengan

perkembangan IPTEKS, kebutuhan masyarakat, dan

perkembangan zaman.

b. Kontinuitas; kurikulum S1 di UNIMUDA Sorong harus

bersifat kontinu, terdapat keterkaitan dengan kurikulum S2, dan

S3 dimanapun dan penjenjangan yangjelas.

c. Fleksibilitas; kurikulum hendaknya memiliki fleksibilitas

horizontal dan vertikal baik dari segi isi maupun

prosesimplementasinya.

d. Efektivitas dan efisiensi; kurikulum didesain sedemikian rupa

agar efektif dan efisien di dalam implementasinya untuk

mencapai learning outcome yang telah ditetapkan. Untuk level

S1, misalnya, harus dapat diselesaikan dalam waktu empattahun.

e. Pragmatis; kurikulum yang telah disusun hendaknya dapat

dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik sesuai dengan

berbagai kondisi yang ada diprodi.

C. Tujuan
Tujuan pengembangan kurikulum prodi di lingkungan

FKIPUNIMUDA Sorongadalah sebagai berikut.

1. MemperbaikikurikulumsesuaidengankompetensigenerikKKNIda

nKBK.

2. Menetapkan kualifikasi lulusan di setiapprodi.

3. Menyusun Learning Outcome sesuai dengan deskripsi generik



KKNI di setiapprodi.

4. Menyusun struktur kurikulum prodi yang mencakup mata kuliah

universitas, fakultas, danprodi.

5. Memperbaiki sistem pembelajaran, sarana dan prasarana belajar,

serta penilaian sesuai dengan kurikulum baru yang telahdisusun.



BAB II
PRINSIP, MODEL DAN PROSEDUR PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Prinsip PengembanganKurikulum
Pengembangan kurikulum prodi di UNIMUDA Sorong didasarkan atas

ilmu dan prinsip- prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut.

1. Perubahan kurikulum dipandang sebagai hal yang memang harus

terjadi oleh karena perubahan ilmu, teknologi, seni, dan

budayamasyarakat.

2. Pengembangan kurikulum didasarkan pada kurikulum sebelumnya

melalui proses evaluasi diri, tracer study, dan kajian futuristik

yangmendalam.

3. Pengembangan kurikulum merupakan kerja tim bukan perorangan

yang melibatkan dosen, mahasiswa, stakeholders, dan unsur-unsur

terkait lainnya.

4. Pengembangan kurikulum prodi didasarkan atas Kurikulum Berbasis

Kompetensi (KBK) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,

yang disingkat KKNI yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi

kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja

serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan

kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagaisektor.

5. Pengembangan strata 1 (sarjana) setara dengan KKNI level 6,

pendidikan profesi setara dengan KKNI level

B. ModelKurikulum
Model kurikulum buku kurikulum ini hanya dikhususkan untuk

kurikulum program Sarjana. Sedangkan untuk kurikulum program profesi

guru disusun tersendiri.

C.ProsedurPengembangan
Prosedur pengembangan kurikulum FKIP disusun dengan



merujuk kepada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di

Era Industri 4.0 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran

dan Kemahasiswaan tahun 2019 dan Pedoman Pengembangan

Kurikulum LPTK (Dikti, 2012) serta Panduan Pengembangan Kurikulum

Program Stusi UNIMUDA Sorong.. Prosedur pengembangan kurikulum

tersebut meliputi langkah- langkah berikut:
1. Penetapan ProfilLulusan
2. Perumusan Capaian Pembelajaran (learningoutcome)
3. Pengkajian ElemenKompetensi
4. Penentuan BahanKajian
5. Pembentukan MataKuliah
6. Penentuan Bobotsks
7. Penyusunan Program Semester
8. Penentuan KegiatanPembelajaran
9. Penentuan SistemAsesmen/Penilaian.

Ke sembilan tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1. Tahapan Penyusunan Kurikulum

Bahan Kajian

Teknik Penilaian

Strategi Pembelajaran

Struktur Kurikulum
(distribusi tiap Semester)

Pembentukan Mata Kuliah
dan Penetapan SKS

Kompetensi Lulusan

Profil Lulusan

Comparative/ Tracer Study
(Market Signal)

Analisis SWOT Prodi
(Scientific Vision)
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BAB III
NASKAH KURIKULUM

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA
I. Visi, Misi, Profil, dan KompetensiLulusan

A. Visi ProgramStudi

“Menjadi Program Studi yang menghasilkan lulusan tenaga pendidik IPA memiliki

Kemampuan Berpikir Kritis serta Tanggap Social Lingkungan Hidup, Bertakwa,

Profesional dan Unggul Berbasis Tourism-Preneur Se-Indonesia Timur pada Tahun

2025

.”

B. Misi ProgramStudi

1. Menyelenggarakan pendidikan bidang studi Pendidikan IPA yang selaras dengan tuntutan

dunia pendidikan.

2. Menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa.

3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai bentuk kontribusi dalam

mewujudkan masyarakat berwawasan sains dan teknologi

4. Mengembangkan kerja sama dengan pihak-pihak lain untuk menumbuhkan jiwa

entrepreneurship di bidang pariwisata pada ilmu Pengetahuan Alam.

5. Menyelenggarakan program pembinaan iman dan taqwa bagi mahasiswa Program studi

Pendidikan IPA pada khususnya dan sivitas akademika Universitas Pendidikan

Muhammadiyah Sorong pada umumnya.

C. ProfilLulusan
Reformasi pendidikan membawa dampak perubahan pada permintaan dan proses

pendidikan terutama dalam pengajaran dan pembelajaran. Keberhasilan seorang pendidik

(guru) dalam proses mengajar dan pembelajaran sangat ditentukan oleh integritasnya,

kualitasnya, dan sikapnya terhadap perubahan.

Oleh karenanya, profil lulusan Program Studi SarjanaPendidikan IPA UNIMUDA

Sorong adalah calon guru pendidikan IPA yang memiliki kemampuan profesional di

dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan proses dan sistem

belajar mengajar di sekolah menengah pertama. Para lulusan atau sarjana Pendidikan IPA

dapat mengabdikan dirinya sebagai seorang pendidik (guru) di SMP atau Madrasah

Tsanawiyah negeri maupun swasta. Dengan demikian, profesi pendidik (guru)
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merupakan profil kompetensi yang menjadi sasaran utama dari program studi Pendidikan

IPA ini.

Selain calon guru, profesi lain yang dapat ditekuni oleh seorang Sarjana

Pendidikan IPA antara lain sebagai Tenaga Pendidikan IPA di SMP/SMK, Peneliti

bidang pendidikan IPA, Konsultan Pendidikan IPA, Widyaistawa IPA dan

Wirausahawan di bidang IPA.

D. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa

2. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik serta berdaya

saing sehingga mampu berperan aktif dalam pengembangan pembelajaran dan

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berwawasan lingkungan

3. Menghasilkan riset bidang Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Alam

(Sains) untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa

4. Menghasilkan riset pengabdian pada masyarakat sebagai bentuk

kontribusi dalam mewujudkan masyarakat madani (civil society).

5. Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait untuk

menumbuhkan jiwa entrepreneurship pada ilmu Pengetahuan Alam.

E. Sasaran:

Sasaran dari Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan

Alam adalah :

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mampu mempraktekkan nilai-nilai

keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

2. Menghasilkan lulusan tepat waktu (8 semester)

3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang mampu bersaing secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan.

4. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing didunia kerja.

5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian, pengabdian kepada

masyarakat dan publikasi ilmiah.

6. Menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme melalui pendidikan Kepanduan

HisbulWathan.
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7. Menumbuhkan jiwa entrepreneurship di bidang pariwisatabagi lulusan agar

menjadi tenaga kerja yang kreatif dan inovatif

F. KompetensiLulusan
. Program Studi Pendidikan IPAtelah menetapkan Standar

kompetensilulusansesuaidenganhasilWorkshoptentang Capaian Pembelajaran yang

telah dilaksanakan pada tahun 2017, dengan melibatkan beberapa stakeholders

yaitu , lembagapemerintahan,penggunalulusan,alumni, dosen, mahasiswa serta

pimpinan Program Studi Pendidikan IPA dengan beracuan pada hasil rapat koordinasi

ketua program studi IPA se-Indonesia melalui Organisasi profesi Perkumpulan Pendidik

IPA Indonesia (PPII) .

Hasilrumusan CapaianPembelajaransebagaiStandarKompetensi

LulusanProgramStudiIPAinisudahdisesuaikanVisi dan MisiProgramStudiP.IPAFakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIMUDA SorongdandisusunberdasarkanUndang-

UndangNomor12Tahun2012tentangPendidikanTinggidanPeraturanMenteriPendidikand

anKebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(Permendikbud SNPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor44Tahun2015.

Berdasarkan Permendikbud SNPT ditentukan bahwa

Standarkompetensilulusanmerupakankriteria capaianpembelajaran lulusan pendidikan

tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

CapaianPembelajaran dirumuskan ke dalam deskripsi yang mencakup aspek Sikap dan

Tata Nilai, Penguasaan Pengetahuan, Keterampilan Khusus,danKetrampilan Umum.

Adapun hasil rumusan Capaian Pembelajaran Program Studi:

1. Sikap (S)
a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap

religius(S1);
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan

agama, moral, danetika(S2);
c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

bernegara, dan berperadaban berdasarkanPancasila(S3);
d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara danbangsa(S4);
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama

serta pendapat/temuan original oranglain (S5);
f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
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masyarakat danlingkungan (S6);
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat danbernegara (S7);
h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etikaakademik;
i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya,

terutama di bidang sains dan terapannya (Kimia, Fisika, Biologi,
Kebumian)secaramandiri;

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dankewirausahaan;
k. Mengenali dan memiliki kepedulian terhadap kearifan lokal serta mampu

beradaptasi terhadap keragaman sosial budaya dalam skala nasional maupun
global;

l. Menginternalisasikan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam
kehidupan sehari-hari.

2. Penguasaan Pengetahuan (PP)
a. Menguasai konsep Menguasai konsep teoretis bidang keilmuan Ilmu

Pengetahuan Alam (IPA) yang terdiri dari;
1) Kimia (konsep partikel materi, atom dan struktur periodik, reaksi kimia,

bahan kimia) dan penerapan serta pengaruhnya dalam sistem kehidupan ;
2) Fisika (pengukuran, mekanika, kalor, getaran, gelombang bunyi, kelistrikan,

kemagnetan, sistem optik dan fisika modern) dan penerapannya dalam
sistem hayati;

3) Biologi (keanekaragaman mahluk hidup, evolusi, gen, sel, sistem dalam
kehidupan makhluk hidup, hubungan ekologis dan saling ketergantungan);

4) Kebumian, sistem tata surya dan proses yang terjadi di dalamnya
b. Menguasai konsep teoretis teori pendidikan (paedagogi),
c. Menguasai konsep teoretis karakteristik perkembangan peserta didik;
d. Menguasai konsep teoretis kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode,

teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar untuk pendidikan IPA;
e. Menguasai pengetahuan operasional lengkap tentang fungsi, cara pengoperasian

instrumen IPA yang umum dan analisis data dan informasi dari instrumen
tersebut; prosedur keamanan, dan keselamatan kerja di laboratorium IPA.

f. Menguasai pengetahuan tentang fungsi dan pemanfaatan teknologi khususnya
teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan mutu
pendidikan IPA

3. Keterampilan
Keterampilan terdiri atas keterampilan umum dan keterampilan khusus.
a. Keterampilan umum (KU)

1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam
konteks pengembangan IPTEK yang memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora terutama di bidang sains dan terapannya (Fisika, Kimia, Biologi,
Kebumian).

2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, danterukur
3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi IPTEK yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata
cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi atau gagasan
terutama di bidang sains dan terapannya

4) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian di bidang pendidikan ipa
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beserta sains dan terapannya dalam bentuk skripsi dan mengungahnya ke
laman perguruan tinggi

5) Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam konteks penyelesaian masalah
di bidang sains dan terapannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data
yangrelevan

6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing,
kolega, dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya terutama di
bidang sains dan terapannya

7) Bertanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung
jawab terhadap pencapaian hasil kerja kelompok/organisasi terutama di
bidang sains dan terapannya serta melakukan supervisi dan evaluasi terhadap
penyelesaian perkerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di
bawah tanggung jawabnya dengan memperhatikan kaidah keilmuan dan
etikaprofesi

8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada
di bawah tanggung jawabnya

9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegahplagiasi

10)Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi
masalah di bidang sains dan terapannya.

b. Keterampilan Khusus (KK)
1) Mampu merumuskan tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

pada sekolah menengah pertama sesuai tujuan kurikulum, dan merancang,
merencanakan, serta melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan
berbagai variasi pendekatan inquiry (menemukan jawaban melalui
pengamatan dan/atau eksperimen) yang diperlukan untuk mencapai tujuan
pembelajaran dan membangun kemampuan berpikir kritis (critical thinking),
penyelesaian masalah (problem solving skills) serta kemampuan kinerja
(performance skills);

2) Mampu merancang dan memilih aktivitas, strategi, dan sumberdaya
pembelajaran yang sesuai untuk mengajarkan konsep dan pengertian tentang
proses dan hubungan saintifik serta pola alam melalui pengalaman empirik
siswa sekolah menengah pertama dengan:
a. Mempertimbangkan keberagaman profil belajar, aspek sosio kultural,

emosional, intelektual, dan fisik siswa serta menumbuhkan motivasi
belajar siswa;

b. Menggunakan teknologi dan/atau aktivitas laboratorium yang relevan
(jika diperlukan);

c. Mempertimbangkan faktor keamanan kimiawi dan prosedur serta etika
perlakuan (ethical treatment) terhadap organisme hidup di dalam atau
di luar kelas;

3) Mampu merancang dan menggunakan alat, teknik, dan strategi evaluasi
pembelajaran yang otentik baik formal maupun informal (pengamatan,
portofolio pekerjaan siswa, kinerja dalam tugas, proyek, penilaian sendiri,
penilaian kelompok, dan tes standar) untuk mengevaluasi kinerja dan
kemajuan belajar siswa (ide, prakonsepsi, pengetahuan) secara kontinyu dan
efektif serta menginterpretasikan hasilnya untuk memodifikasi strategi dan
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peningkatan pembelajaran IPA sekolah menengah pertama secara
berkelanjutan;

4) Mampu membangun kemampuan literasi sains siswa melalui pelaksanaan
pembelajaran IPA;

5) Mampu melakukan penelitian kelas (classroom research) untuk mengevaluasi
proses pembelajaran, menguji metode, strategi, dan sumber daya
pembelajaran serta menuliskan hasilnya dalam bentuk kajian sebagai bahan
masukan untuk peningkatan pembelajaran IPA yang berkelanjutan;

6) Mampu menganalisis berbagai solusi alternatif yang ada terhadap
permasalahan pembelajaran IPA dan menyimpulkannya untuk
pengambilan keputusan yang tepat dan jika diperlukan melibatkan
komunitas sekolah (orangtua, siswa, guru, lingkungan masyarakat);

7) Mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran di Pendidikan
IPA untuk membangun masyarakat Indonesia sebagai masyarakat utama
yang berkemajuan

G. . Deskripsi Proses Pembelajaran dan Penilaian

Deskripsi Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mencapai capaian pembelajaran yang
telah ditentukan. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan mendasarkan
pada nilai-nilai agama, kebangsaan, dan etika akademik. Kegiatan
pembelajaran dilaksanakan secara interaktif dengan mengutamakan interaksi
dua arah antara mahasiswa dan dosen maupun antarmahasiswa dengan
memanfaatkan berbagai sumber belajar dan teknologi informasi yang relevan
untuk menumbuhkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kemandirian, dan
kemmampuan menyelesaikan masalah, serta menumbuhkan pola pikir logis,
luas, dan komprehensif. Kegiatan pembelajaran dapat berupa kuliah tatap muka,
responsi dan tutorial, seminar, praktikum, atau praktiklapangan.

Untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan, mahasiswa wajib
menempuh beban belajar minimal 144 satuan kredit semester (sks) yang
diselesaikan dalam waktu 4 sampai 5 tahun atau 8 sampai 10 semester. Satu
semester setara dengan 16 minggu. Satu sks setara dengan 160 menit kegiatan
belajar per minggu per semester dengan rincian untuk setiap bentuk kegiatan
pembelajaran adalah sebagai berikut.

 Satu sks dalam bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial
mencakup kegiatan belajar tatap muka 50 menit perminggu per semester,
penugasan terstruktur 50 menit perminggu per semester, dan kegiatan
belajar mandiri 60 menit perminggu persemester.

 Satu sks dalam bentuk pembelajaran seminar mencakup kegiatan belajar
tatap muka 100 menit per minggu per semester dan kegiatan belajar
mandiri per minggu persemester.

 Satu sks dalam bentuk pembelajaran praktikum dan praktik lapangan
adalah 160 menit per minggu persemester.
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Beban normal mahasiswa adalah 20 sks per semester. Beban belajar mahasiswa
berprestasi akademik tinggi, yaitu mahasiswa dengan Indeks Prestasi Semester
(IPS) lebih dari 3,50 dan memenuhi etika akademik, dapat ditambah hingga 24
sks per semester.

Deskripsi Penilaian Pembelajaran
Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengukur ketercapaian capaian
pembelajaran yang telah ditentukan. Penilaian dilaksanakan dengan prinsip-
prinsip sebagai berikut.
 Edukatif, yaitu penilaian dimaksudkan untuk memotivasi mahasiswa untuk

memperbaiki perencanaan dan cara belajar untuk mencapai capaian
pembelajaran

 Otentik, yaitu penilaian berorientasi pada proses belajar yang
berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan
mahasiswa saat kegiatan pembelajaranberlangsung

 Objektif, yaitu penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara
dosen dan mahasiswa serta dari pengaruhsubjektivitas

 Akuntabel, yaitu penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas,
disepakati di awal kuliah, dan dipahamimahasiswa

 Transparan, yaitu penilaian yang prosedur dan hasilnya dapat diakses oleh
seluruh pemangkukepentingan.

Penilaian dilakukan dengan beberapa teknik. Penilaian sikap dilakukan dengan
teknik observasi, angket, penilaian diri, dan penilaian antarteman. Penilaian sikap
dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian pengetahuan
dan keterampilan dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, atau penugasan dalam
bentuk portofolio atau projek. Ditinjau dari waktu dan cakupannya, tes tertulis
dibedakan menjadi ujian Tengah Semester (UTS) untuk mengukur capaian
pembelajaran mahasiswa pada paruh pertama kegiatan pembelajaran dan ujian
Akhir Semester (UAS) untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa pada
paruh kedua kegiatan pembelajaran. Nilai akhir aspek pengetahuan dan
keterampilan merupakan akumulasi dari nilai tugas, UTS, dan UAS yang
formulasikanya disepakati antara dosen dan mahasiswa dengan ketentuan nilai
tugas minimal berbobot 20% dari total nilai. Nilai akhir mahasiswa pada suatu
mata kuliah merupakan akumulasi dari nilai sikap, sikap, pengetahuan, dan
keterampilan yang formulasinya disepakati antara dosen dan mahasiswa.

Nilai akhir mata kuliah menggunakan skala 0 s.d 100 dengan batas kelulusan 56.
Nilai akhir dikoneveri ke dalam huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E yang
standard an bobotnya ditetapkan sebagai berikut.
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Tabel 1. Konversi Nilai dalam Bentuk Huruf dan Angka

Skor
(Skala 0 –
100)

Nilai

Huruf Angka

86 – 100 A 4,00
81 – 85 A- 3,67
76 – 80 B+ 3,33
71 – 75 B 3,00
66 – 70 B- 2,67
61 – 65 C+ 3,33
56 – 60 C 2,00
41 – 55 D 1,00
0 – 40 E 0,00

Nilai atau capaian pembelajaran mahasiswa di setiap semester dinyatakan dengan
Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh dengan cara menjumlahkan
perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah dan bobot sks mata kuliah
bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang ditempuh dalam satu
semester. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi
dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang diperoleh dengan cara
menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah dan bobot sks mata
kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah seluruh sks yang telah ditempuh untuk
menyelesaikan studi. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh
beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang
ditetapkan program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00. Predikat
kelulusan mahasiswa ditentukan sebagaiberikut.

 Memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 sampai dengan3,00.
 Sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 sampai dengan3,50.

Dengan pujian apabila mencapai

H. Pembentukan Struktur Kurikulum

1. Pembentukan Bahan Kajian

Lingkup Bahan Kajian ini didasarkan pada

empataspekcapaianpembelajaran, meliputiaspekSikap

danTataNilai,AspekPenguasaan Pengetahuan, AspekKetrampilan

Khsus,danAspekKetrampilanUmum. Sedangkan dasar rumusan

bahankajiandidasarkan padakompetensi lulusanProgramStudiPendidikan IPA.
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Dengan demikian, rumusan tentang bahan kajian ini dikaitkan dengan empat

aspek capaianpembelajaranprogramstudiPendidikan

IPAsebagaimanatampakpadatabeldibawahini:



Tabel1
KaitanAntaraCapaianPembelajarandenganBahanKajianProgramStudiPendidikan IPA

Aspek Kode Capaian Pembelajaran Kode Bahan Kajian

Sikap
S1 Bertaqwa kepada Tuhan yang

Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius;

BK1

BK2

 Pokok, NilaiAjaranAgama dan
Kemuhamadiyaan

 Pengamalan Pokok, Nilai
AjaranAgama dan Kemuhammadiyaan

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

BK3

BK4

 Pemahaman Konsep nilai kemanusiaan
 Penerapan nilai kemanusiaan dalam

pelaksanaan tugas berdasarkan agama,
moral dan etika

S3 Berkontribusi dalam
peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan peradaban
berdasarkan Pancasila

BK5
BK6
BK 7

 FilsafatPancasila
 IdeologiPancasila
 Pemahaman Konsep Kewarganegaraan

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

BK8
BK 9

 Mencintai budaya dan bahasa Indonesia
 Nasionalisme seta rasa tanggung jawab

pada negara dan bangsa

S5 Menghargai keanekaragaman
budaya, pandangan, agama, dan

BK 10
BK 11

 Lingkungan sosial, budaya, dan
teknologi

 Pemahaman konsep meghargai perbedaan



Aspek Kode Capaian Pembelajaran Kode Bahan Kajian
kepercayaan, serta pendapat
atau temuan orisinal orang lain

budaya, agama dan karya orang lain

S6 Bekerja sama dan memiliki
kepekaan sosial serta
kepedulian terhadap masyarakat
dan lingkungan

BK 12
BK13

BK14

 GotongRoyong
 Kecakapanhidup bermasyarakat dengan

penanaman jiwasosial yang tinggi
 Pengembangankonsep sosial

S7 Taat hukum dan disiplin dalam
kehidupan bermasyarakat dan
bernegara

BK15  Pemahaman Konsep taat hukum
dalammkehudupan bermasyarakat dan
bernegara

S8 Menginternalisasi nilai, norma,
dan etika akademik

BK 16  Kebebasan AkademikdanEtika Akademik

S9 Menunjukkan sikap
bertanggung jawab atas
pekerjaan dibidangnya,
terutama dibidang sains dan
terapannya (Kimia, Fisika,
Biologi, Kebumian)secara
mandiri;

BK17
BK 18

 Profesionalisme dibidang IPA
 Kecakapan Mandiri didalam bidang

keahlian

S10 Menginternalisasi semangat
kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan dibidang
pariwisata

BK19
BK20

BK 21

 Pemahaman konsep kewirausahaan
 Pemahaman konsep kewirausahaan

dibidang pariwisata
 Pemahaman konsep sains dibidang

pariwisata
S11 Mengenali dan memiliki

kepedulian terhadap kearifan
lokal serta mampu beradaptasi
terhadap keragaman sosial
budaya dalam skala nasional

BK22

BK23

 Pemahaman kosep peduli terhadap
kearifan lokal yang beradaptasi terhadap
keragaman sosial budaya

 Pengenalan kearifan lokal
 Penerapan kepedulian terhadap kearifan
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maupun global BK24 lokal terhadap keberagaman sosail dan

budaya
S12 Menginternalisasikan nilai Al-

Islam dan Kemuhammadiyahan
dalam kehidupan sehari-hari.

BK25

BK26

 Pengintegralisasi nilai Al-Islam dalam
kehidupan sehari-hari

 Pemahaman nilai Kemuhamadiyaan
dalam kehidupan sehari-hari

Penguasaan
Pengetahuan

PP1 Menguasai konsep teoretis
bidang keilmuan Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA)

BK27
BK28
BK29
BK30
BK 31

BK 32

 Pemahaman konsep MIPA
 Pemahaman konsep Kimia
 Pemahaman konsep Fisika
 Pemahaman konsep Biologi
 Pemahaman konsep Ilmu Bumi dan

Astronomi
 Pemahaman Konsep Lingkungan

PP2 Menguasai konsep teoretis teori
pendidikan (paedagogi),

BK 33

BK 34

 Pemahaman konsep teoritis pendidikan
(paedagogi)

 Teori pelaksanaan kegiatan
pembelajaran

PP3 Menguasai konsep teoretis
karakteristik perkembangan
peserta didik

BK 35
BK 36

 Penerapan Konsep Karakteristik
 Integrasi konsep teoritis, karakteristik

dengan perkembangan peserta didik
PP4 Menguasai konsep teoretis

kurikulum, pendekatan,
strategi, model, metode, teknik,
bahan ajar, media dan sumber
belajar untuk pendidikan IPA

BK 37

BK 38

BK 39
BK 40

 Pemahaman Konsep Teoritis Kurikulum
Pendidikan IPA

 Pendekatan dalam Pendidikan IPA
 Strategi dalam pendidikan IPA
 Model dan Metode dalam Pendidikan

IPA
 Teknik dalam pendidikan IPA



Aspek Kode Capaian Pembelajaran Kode Bahan Kajian
BK 41
BK 42

 Bahan Ajar, Media dan Sumber ajar
dalam pendidikan IPA

PP5 Menguasai pengetahuan
operasional lengkap tentang
fungsi, cara pengoperasian
instrumen IPA yang umum dan
analisis data dan informasi dari
instrumen tersebut; prosedur
keamanan, dan keselamatan
kerja di laboratorium IPA.

BK 43

BK 44

BK 45

 Pengetahuan fungsi instrumen IPA
 Pemahaman Konsep Pengoperasian

Instrumen dan keselamatan kerja di
Laboratorium IPA

 Pelaksanaan Praktikum dan Analisis
kesesuaian konsep IPA

PP6 Menguasai pengetahuan tentang
fungsi dan pemanfaatan
teknologi khususnya teknologi
informasi dan komunikasi yang
relevan untuk pengembangan
mutu pendidikan IPA

BK 46

BK 47

BK 48

 Pengetahuan fungsi dan pemanfaatan
teknologi, informasi dan komunikasi

 Pengembangan teknologi yang relevan
untuk pengembangan mutu pendidikan
IPA

 Pengunaan Teknologi untuk membuat
bahan pangan yang mempunyai nilai jual

Keterampilan
Umum

KU1 Mampu menerapkan pemikiran
logis, kritis, sistematis, dan
inovatif dalam konteks
pengembangan IPTEK yang
memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora
terutama di bidang sains dan
terapannya (Fisika, Kimia,
Biologi, Kebumian)

BK 49

BK 50

 Penerapan pemikiran logis, kritis,
sistematis dalam konteks Pengembangan
IPTEK

 Penerapan nilai humaniora dibidang IPA
dan Terapannya
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KU2 Mampu menunjukkan kinerja

mandiri, bermutu, dan terukur
BK 51

BK 52

 Pemahaman konsep Kinerja Mandiri
 Pemahaman Konsep Bermutu dan

Terukur

KU3 Mampu mengkaji implikasi
pengembangan atau
implementasi IPTEK yang
memperhatikan dan menerapkan
nilai humaniora berdasarkan
kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi atau
gagasan terutama di bidang
sains dan terapannya

BK 53

BK 54

BK 55

 Pengkajian implementasi IPTEK dalam
menerapkan nilai humaniora

 Pemahaman konsep nilai humaniora
berdasarkan kaidah, tatacara dan etika
ilmiah

 Pemahaman konsep IPTEK untuk
menghasilkan solusi atau gagasan di
bidang sains dan penerapannya

KU4 Mampu menyusun deskripsi
saintifik hasil kajian di bidang
pendidikan IPA dan terapannya
dalam bentuk skripsi dan
mengungahnya ke laman
perguruan tinggi

BK 56

BK 57

 Pemahaman deskripsi santifik hasil
kajian dibindang IPA

 Penyusunan deskripsi santifik hasil kajian
dibidang IPA dan Penerapannya dan
diunggah ke laman perguruan tinggi

KU5 Mampu mengambil keputusan
yang tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang
sains dan terapannya
berdasarkan hasil analisis
informasi dan data yang relevan

BK 58

BK 59

 Pemahaman konsep penyelesaian
masalah dibidang IPA dan terapannya

 Analisis pemecaham masalah dibidang
sains dan terapannya berdasarkan
informasi dan data yang relevan
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KU6 Mampu memelihara dan

mengembangkan jaringan kerja
dengan pembimbing, kolega,
dan sejawat baik di dalam
maupun di luar lembaganya
terutama di bidang sains dan
terapannya

BK 60

BK 61

 Pemahaman konsep jaringan kerja,
kolega dan sejawat dibidang sains

 Pengembangan Kerja dan kolega
dibidang sains

KU7 Bertanggung jawab terhadap
pekerjaan sendiri dan dapat
diberi tanggung jawab terhadap
pencapaian hasil kerja
kelompok/organisasi terutama di
bidang sains dan terapannya
serta melakukan supervisi dan
evaluasi terhadap penyelesaian
perkerjaan yang ditugaskan
kepada pekerja yang berada di
bawah tanggung jawabnya
dengan memperhatikan kaidah
keilmuan dan etika profesi

BK 62

BK 63

BK 64

 Pemahaman konsep tentang tanggung
jawab terhadap pencapaian hasil kerja
individu dan kelompo dibidang sains dan
terapannyak

 Penentuan supervisi dan evaluasi
terhadap penyelesaian tugas

 Penerapan konsep supervisi dan dan
evaluasi dengan memperhatikan kaidah
keilmuan dan etika profesi

KU8 Mampu melakukan proses
evaluasi diri terhadap kelompok
kerja yang berada di bawah
tanggung jawabnya

BK 65  Penerapan konsep evaluasi diri dan
kelompok kerja
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KU9 Mampu mendokumentasikan,

menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk
menjamin kesahihan dan
mencegahplagiasi

BK 66
BK 67

BK 68

 Penerapan pola pikir ilmiah
 Penerapan konsep dokumentasi,

menyimpan dan menenmukan kembali
data

 Pemahaman konsep mengenai plagiasi

KU10 Mampu memberikan petunjuk
dalam memilih berbagai
alternatif solusi masalah di
bidang sains dan terapannya.

BK 69

BK 70

 Penerapan Analisis sains dalam
menentukan solusi permasalan

 Pemahaman konsep berbagai alternatif
solusi permaslaah sains

Keterampilan
Khusus

KK1 Mampu merumuskan tujuan
pembelajaran Ilmu Pengetahuan
Alam (IPA) pada sekolah
menengah pertama sesuai
tujuan kurikulum, dan
merancang, merencanakan,
serta melaksanakan
pembelajaran dengan
menggunakan berbagai variasi
pendekatan inquiry
(menemukan jawaban melalui
pengamatan dan/atau
eksperimen) yang diperlukan
untuk mencapai tujuan
pembelajaran dan membangun
kemampuan berpikir kritis
(critical thinking), penyelesaian
masalah (problem solving
skills) serta kemampuan kinerja

BK 71

BK 72

BK 73

BK 74

BK 75

 Pemahaman konsep tentang kurukulum
IPA SMP dan SMK

 Penarapan perumusan pembelajaran IPA
pada SMP atau SMK sesuai tujuan
kurikulum

 Pemahaman konsep merancang, serta
melaksanakan pembelajaran dengan
berbagai variasi pendekatan pembelajaran

 Penerapan kegiatan eksperimen
(Praktikum) untuk membangun
kemampuan berpikir kritis

 Pemahaman konsep mengenai model,
metode, strategi, pendekatan dan teknik
pembelajaran



Aspek Kode Capaian Pembelajaran Kode Bahan Kajian
(performance skills);

KK2 Mampu merancang dan
memilih aktivitas, strategi, dan
sumberdaya pembelajaran yang
sesuai untuk mengajarkan
konsep dan pengertian tentang
proses dan hubungan saintifik
serta pola alam melalui
pengalaman empirik siswa
sekolah menengah pertama
dengan:
a. Mempertimbangkan

keberagaman profil belajar,
aspek sosio kultural,
emosional, intelektual, dan
fisik siswa serta
menumbuhkan motivasi
belajar siswa;

b. Menggunakan teknologi
dan/atau aktivitas
laboratorium yang relevan
(jika diperlukan);

c. Mempertimbangkan faktor
keamanan kimiawi dan
prosedur serta etika
perlakuan (ethical
treatment) terhadap
organisme hidup di dalam
atau di luar kelas;

BK 76

BK 77

BK 78

BK 79

BK 80

BK 81

BK 82

 Pemahaman konsep tentang saintifik dan
pola alam

 Perancangan aktivitas, strategi dan
sumber belajar sesuai konsep saintifik

 Penerapan proses santifik melalui
pengalaman empirik siswa

 Pemahaman konsep keberagaman profil
belajar, aspek sosio kultural,intelektual
dan fisik siswa

 Pemahanam konsep motivasi belajar
siswa

 Penerapan teknologi dan aktivitas
laboratorium IPA Terpadu

 Pemahaman konsep faktor keamanan
kimiawi dan prosedur serta etika
perlakuan organisme mahluk hidup
dalam pembelajaran

KK3 Mampu merancang dan
menggunakan alat, teknik, dan
strategi evaluasi pembelajaran

BK 83

BK 84

 Pemahaman konsep evaluasi dan
penilaian pembelajaran

 Pemahaman konsep evaluasi kinerja dan



Aspek Kode Capaian Pembelajaran Kode Bahan Kajian
yang otentik baik formal
maupun informal (pengamatan,
portofolio pekerjaan siswa,
kinerja dalam tugas, proyek,
penilaian sendiri, penilaian
kelompok, dan tes standar)
untuk mengevaluasi kinerja dan
kemajuan belajar siswa (ide,
prakonsepsi, pengetahuan)
secara kontinyu dan efektif
serta menginterpretasikan
hasilnya untuk memodifikasi
strategi dan peningkatan
pembelajaran IPA sekolah
menengah pertama secara
berkelanjutan

BK 85

BK 86

kemauan belajar siswa secara kontiyu
 Penerapan perancangan dan

menggunakan alat, teknik dan strategi
evaluasi pembelajaran

 Pemahaman konsep strategi dan
pembelajaran IPA SMP

KK4 Mampu membangun
kemampuan literasi sains siswa
melalui pelaksanaan
pembelajaran IPA;

BK 87
BK 88

 Pemahaman konsep literasi sains
 Penerapan literasi sains siswa melalui

pelaksanaan pembelajaran IPA

KK5 Mampu melakukan penelitian
kelas (classroom research)
untuk mengevaluasi proses
pembelajaran, menguji metode,
strategi, dan sumber daya
pembelajaran serta menuliskan
hasilnya dalam bentuk kajian
sebagai bahan masukan untuk
peningkatan pembelajaran IPA

BK 89
BK 90

BK 91

BK 92

 Pelaksanaan penelitian kelas
 Penerapan evaluasi proses pembelajaran
 Pelakasanaan uji metode, strategi dan

sumber pembelajaran yang dikaji dalam
sebuah penelitian

 Penulisan hasil penelitian dalam bentuk
kajian sebagai peningkatan pembelajaran
IPA



Aspek Kode Capaian Pembelajaran Kode Bahan Kajian
yang berkelanjutan

KK6 Mampu menganalisis berbagai
solusi alternatif yang ada
terhadap permasalahan
pembelajaran IPA dan
menyimpulkannya untuk
pengambilan keputusan yang
tepat dan jika diperlukan
melibatkan komunitas sekolah
(orangtua, siswa, guru,
lingkungan masyarakat);

BK 93

BK 94

 Penerapan solusi alternatif terhadap
permasalahan pembelajaran IPA

 Penerapan konsep pengambilan
keputusan yang tepat

KK7 Mengaplikasikan nilai-nilai
keislaman dalam pembelajaran
di Pendidikan IPA untuk
membangun masyarakat
Indonesia sebagai masyarakat
utama yang berkemajuan

BK 95

BK 96

 Pengaplikasian nilai-nilai keislaman
dalam pembelajaran di Pendidikan IPA

 Pembentukan karakter masyarakat
indonesia yang berkemajuan

2. Pembentukan Matakuliah Program Studi Pendidikan IPA
Kode BahanKajian NomorMK NamaMatakuliah
BK1

BK3
BK 4

 Pokok, NilaiAjaranAgama dan Kemuhamadiyaan
 Pemahaman Konsep nilai kemanusiaan
 Penerapan nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan

tugas berdasarkan agama, moral dan etika

1 Kemanusiaan dan Keimanan (AIK I)



Kode BahanKajian NomorMK NamaMatakuliah
BK7
BK8

 Mencintai budaya dan bahasa Indonesia
 Nasionalisme serta memiliki rasa tanggung jawab

pada negara dan bangsa

2 Bahasa Indonesia

BK 27
BK 42
BK 48

 Pemahaman konsep teoritis MIPA
 Pengetahuan fungsi instrumen IPA
 Penerapan pemikiran logis, kritis, sistematis dalam

konteks Pengembangan IPTEK

3 Matematika IPA
4 Statistik Pendidikan

BK 29
BK 44

BK 48

 Pemahaman konsep teoritis Fisika
 Pelaksanaan Praktikum dan Analisis kesesuaian

konsep IPA
 Pengembangan teknologi yang relevan untuk

pengembangan mutu pendidikan IPA

5 Kinematika dan Dinamika Partikel

6 Gelombang dan Kalor
7 Gelombang dan Optik
8 Mekanika dan Keelektromagnetan

BK 28
BK 44

BK 46

 Pemahaman konsep teoritis Kimia
 Pelaksanaan Praktikum dan Analisis kesesuaian

konsep IPA
 Pengembangan teknologi yang relevan untuk

pengembangan mutu pendidikan IPA

9 Atom, Molekul dan Ikatan Kimiaan
10 Stoikiometri, Termodinamika dan Kimia Larutan
11 Unsur dan senyawa
12 Kimia Fisika

BK 30
BK 44

BK 46

 Pemahaman konsep teoritis Biologi
 Pelaksanaan Praktikum dan Analisis kesesuaian

konsep IPA
 Pengembangan teknologi yang relevan untuk

pengembangan mutu pendidikan IPA


13 Dasar-dasar Makhluk Hidup
14 Biologi Manusia

15 Ekologi
16 Biokimia



Kode BahanKajian NomorMK NamaMatakuliah
BK 10
BK 11

BK 49

BK 22

BK 23
BK 24

 Lingkungan sosial, budaya, dan teknologi
 Pemahaman konsep meghargai perbedaan budaya,

agama dan karya orang lai
 Penerapan nilai humaniora dibidang IPA dan

Terapannya
 Pemahaman kosep peduli terhadap kearifan lokal

yang beradaptasi terhadap keragaman sosial budaya
 Pengenalan kearifan lokal
 Penerapan kepedulian terhadap kearifan lokal

terhadap keberagaman sosail dan budaya

17 Pendidikan Lingkungan Sosial, Budaya dan Teknologi (PLSBT)

BK 1

BK 2

BK 5
BK 6
BK 7
BK 15
BK 25

BK 26

 Pokok, NilaiAjaranAgama dan Kemuhamadiyaan
 Pengamalan Pokok, NilaiAjaranAgama dan

Kemuhammadiyaan
 FilsafatPancasila
 IdeologiPancasila
 Pemahaman Konsep Kewarganegaraan
 Pengembangankonsep sosial
 Pengintegralisasi nilai Al-Islam dalam

kehidupan sehari-hari
 Pemahaman nilai Kemuhamadiyaan dalam

kehidupan sehari-hari

18 Bahasa Arab

19 Ibadah, Akhlak dan Muamalah (AIK II)

20 Kemuhammadiyahan (AIK III)

21 Pendidikan Pancasila

22 Pendidikan Kewarganegaraan

BK 16
BK 32
BK 33

 Kebebasan AkademikdanEtika Akademik
 Pemahaman konsep teoritis pendidikan (paedagogi)
 Teori pelaksanaan kegiatan pembelajaran

23 Pengantar Pendidikan



Kode BahanKajian NomorMK NamaMatakuliah
BK 44

BK 21
BK 20

BK 19

 Pelaksanaan Praktikum dan Analisis kesesuaian
konsep IPA

 Pemahaman konsep sains dibidang pariwisata
 Pemahaman konsep kewirausahaan dibidang

pariwisata
 Pemahaman konsep kewirausaan

24 Entrepreneurship

25 Kimia Bahan Pangan

BK 26
BK 42
BK 56

 Pemahaman konsep teoritis MIPA
 Pengetahuan fungsi instrumen IPA
 Pemahaman deskripsi santifik hasil kajian

dibindang IPA

26 Konsep Dasar IPA

BK 17
BK 64

BK 62

BK 60

BK 61

 Profesionalisme dibidang IPA
 Penerapan konsep supervisi dan dan evaluasi

dengan memperhatikan kaidah keilmuan dan etika
profesi

 Pemahaman konsep tentang tanggung jawab
terhadap pencapaian hasil kerja individu dan
kelompo dibidang sains dan terapannya

 Pemahaman konsep jaringan kerja, kolega dan
sejawat dibidang sains

 Pengembangan Kerja dan kolega dibidang sains

27 Profesi Pendidikan

BK 37

BK 58

BK 72

BK 73

 Pemahaman konsep teoritis Kurikulum
pendidikkan IPA

 Pemahaman konsep penyelesaian masalah dibidang
IPA dan terapannya

 Penarapan perumusan pembelajaran IPA pada SMP
atau SMK sesuai tujuan kurikulum

 Pemahaman konsep merancang, serta
melaksanakan pembelajaran dengan berbagai
variasi pendekatanpembelajaran

28 Belajar dan Pembelajaran

29 Kapita Selekta IPA



Kode BahanKajian NomorMK NamaMatakuliah
BK 66
BK 67

BK 68
BK 59

BK 47

BK 69

 Penerapan pola pikir ilmiah
 Penerapan konsep dokumentasi, menyimpan dan

menenmukan kembali data
 Pemahaman konsep mengenai plagiasi
 Analisis pemecaham masalah dibidang sains dan

terapannya berdasarkan informasi dan data yang
relevan

 Penerapan pemikiran logis, kritis, sistematis dalam
konteks Pengembangan IPTEK

 Penerapan Analisis sains dalam menentukan solusi
permasalan

30 Dasar-dasar Penelitian
31 Seminar Usulan Penelitian

32 Penulisan Karya Ilmiah
33 Metodologi Penelitian Pendidikan IPA
34 Seminar IPA

35 Skripsi

BK 71

BK 72

 Pemahaman konsep tentang kurukulum IPA SMP
dan SMK

 Penarapan perumusan pembelajaran IPA pada SMP

36 Perencanaan Pembelajaran IPA



Kode BahanKajian NomorMK NamaMatakuliah
37 Telaah Kurikulum IPA

BK 74

BK 81

 Penerapan kegiatan eksperimen (Praktikum) untuk
membangun kemampuan berpikir kritis

 Penerapan teknologi dan aktivitas laboratorium IPA
Terpadu

38 Praktikum IPA

39 Pengelolaan Lab IPA



Kode BahanKajian NomorMK NamaMatakuliah
40 Desain Alat Peraga IPA

BK 31
BK 32
BK 10
BK 82

 Pemahaman konsep Ilmu Bumi dan Astronomi
 Pemahaman Konsep Lingkungan
 Lingkungan sosial, budaya, dan teknologi
 Pemahaman konsep faktor keamanan kimiawi dan

prosedur serta etika perlakuan organisme mahluk
hidup dalam pembelajaran

41 Ilmu Kebumian dan Astronomi
42 Gunung Berapi, Gempa danTsunami
43 Pengetahuian Lingkungan

BK 38
BK 39
BK 40
BK 41
BK 42

BK 75

BK 80

 Pendekatan dalam Pendidikan IPA
 Strategi dalam pendidikan IPA
 Model dan Metode dalam Pendidikan IPA
 Teknik dalam pendidikan IPA
 Bahan Ajar, Media dan Sumber ajar dalam

pendidikan IPA
 Pemahaman konsep mengenai model, metode,

strategi, pendekatan dan teknik pembelajaran
 Pemahanam konsep motivasi belajar siswa


44 Strategi Belajar Mengajar IPA
45 Pengembangan Bahan Ajar IPA
46 Media Pembelajaran IPA
47 Micro Teaching

BK 96  Pembentukan karakter masyarakat indonesia yang
berkemajuan

48 Penguatan Lapangan Landasan Kependidikan (Magang-1)



Kode BahanKajian NomorMK NamaMatakuliah
BK 76
BK 77

BK 78

BK 79

BK 51
BK 52

 Pemahaman konsep tentang saintifik dan pola alam
 Perancangan aktivitas, strategi dan sumber belajar

sesuai konsep saintifik
 Penerapan proses santifik melalui pengalaman

empirik siswa
 Pemahaman konsep keberagaman profil belajar,

aspek sosio kultural,intelektual dan fisik siswa
 Pemahaman konsep Kinerja Mandiri
 Pemahaman Konsep Bermutu dan Terukur

49 Praktek Pengalaman Administrasi Pembelajaran (Magang-2)

50 Program Pengalaman lampangan (Magang-3)

51 KKN Dik / KPM

BK 35
BK 36

BK 95

BK 96

 Penerapan Konsep Karakteristik
 Integrasi konsep teoritis, karakteristik dengan

perkembangan peserta didik
 Pengaplikasian nilai-nilai keislaman dalam

pembelajaran di Pendidikan IPA
 Pembentukan karakter masyarakat indonesia yang

berkemajuan

52 Perkembangan Peserta Didik
53 Islam dan Ilmu Pengetahuan (AIK IV)

BK 46

BK 47

BK 48

 Pengetahuan fungsi dan pemanfaatan teknologi,
informasi dan komunikasi

 Pengembangan teknologi yang relevan untuk
pengembangan mutu pendidikan IPA

 Pengunaan Teknologi untuk membuat bahan
pangan yang mempunyai nilai jual



54 Aplikasi Komputer



Kode BahanKajian NomorMK NamaMatakuliah
BK 83

BK 84

BK 85

BK 86

BK 63

BK 65

 Pemahaman konsep evaluasi dan penilaian
pembelajaran

 Pemahaman konsep evaluasi kinerja dan kemauan
belajar siswa secara kontiyu

 Penerapan perancangan dan menggunakan alat,
teknik dan strategi evaluasi pembelajaran

 Pemahaman konsep strategi dan pembelajaran IPA
SMP

 Penentuan supervisi dan evaluasi terhadap
penyelesaian tugas

 Penerapan konsep evaluasi diri dan kelompok kerja

56 Evaluasi dan Assesmen Pembelajaran IPA

BK 87
BK 88

BK 56

BK 57

 Pemahaman konsep literasi sains
 Penerapan literasi sains siswa melalui pelaksanaan

pembelajaran IPA
 Pemahaman deskripsi santifik hasil kajian

dibindang IPA
 Penyusunan deskripsi santifik hasil kajian dibidang

IPA dan Penerapannya dan diunggah ke laman
perguruan tinggi

57 IPA Terapan
58 IPA Terpadu

BK 13

BK 12
BK 14
BK 18
BK 53

 Kecakapanhidup bermasyarakat dengan penanaman
jiwasosial yang tinggi

 Gotong Royong
 Pengembangankonsep sosial
 Kecakapan Mandiri didalam bidang keahlian
 Pengkajian implementasi IPTEK dalam

menerapkan nilai humaniora

59 Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat(PKHS)



I. Karakteristik Kurikulum Program Studi Pendidikan IPA

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
Kurikulum program studi ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan SNPT, yang diwujudkan
dalam serangkaian mata kuliah. Kurikulum Prodi Pendidikan IPA terdiri atas 145 sks yang mencakup 136 sks mata kuliah
wajib dan 9 sks mata kuliah pilihan. Mata kuliah-mata kuliah tersebut dikategorikan menjadi sebagai berikut: (1)Mata Kuliah
Universitas masuk kedalam kategori MKU;(2) Mata Kuliah Fakultas masuk kedalam kategori MKDK; (3) Mata Kuliah Prodi
masuk kedalam kategori MKBK, MKKPP, dan MKPP.

1. Sturktur Kurikulum danPersebaranMatakuliahProgramStudi Pendidikan
Tabel Struktur Kurikulum Pendidikan IPA

NO. ELEMEN KOMPETENSI SKS

1 Mata Kuliah Umum (MKU) 34

2 Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) 12

3 Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) 68

4 Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran
(MKKPP) 19

5 Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP) 12

Jumlah 145



2. Daftar Mata Kuliah
a. Daftar Mata Kuliah MKU

KODE MATA KULIAH JUMLAH PRASYARAT KATEGORI

IPA11001 Kemanusiaan dan Keimanan (AIK I) 1 Wajib

IPA12002 Ibadah, Akhlak dan Muamalah (AIK II) 1 IPA11001 Wajib

IPA23001 Kemuhamadiyahan (AIK III) 1 IPA12002 Wajib

IPA24001 Islam dan Ilmu Pengetahuan (AIK IV) 1 IPA23001 Wajib

IPA12009 Aplikasi Komputer 2 Wajib

IPA24006 Pendidikan Kewarganegaraan 2 IPA23009 Wajib

IPA11011 Pendidikan Lingkungan, Sosial, Budaya dan
Teknologi ( PLSBT)

2
Wajib

IPA11002 Bahasa Indonesia 2 Wajib

IPA11012 BahasaArab 2 Wajib

IPA12001 BahasaInggris 2 Wajib

IPA23009 Pendidikan Pancasila 2 Wajib

IPA11010 Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) 2 Wajib

IPA24009 Kewirausahaan 2 Wajib

IPA47002 Seminar Usulan Penelitian 2 IPA47002 Wajib

IPA47002 KPM 4 IPA47003 Wajib

IPA48001 Skripsi 6 IPA47002 Wajib

Jumlah 34



b. MataKuliahDasar Kependidikan (MKDK)

KODE MATA KULIAH
JUMLAH

SKS
PRASYARAT KATEGORI

IPA23010 Pengantar Pendidikan 2 Wajib

IPA12004 Perkembangan PesertaDidik 2 Wajib

IPA12005 Belajar dan Pembelajaran 2 Wajib

IPA23013 ProfesiPendidikan 2 Wajib

IPA36001 StrategiBelajar Mengajar IPA 2 Wajib

IPA36004 Pengembangan Bahan Ajar IPA 2 Wajib
Jumlah 12

b. MataKuliahBidang Keahlian (MKBK)

KODE MATA KULIAH
JUMLAH

SKS
PRASYARAT KATEGORI

IPA11003 Matematika IPA 2 Wajib

IPA11004 Kinematika dan Dinamika Partikel 3 Wajib

IPA11005 Atom, Molekul dan Ikatan Kimia 3 Wajib

IPA11006 Dasar-dasar Makhluk Hidup 3 Wajib

IPA12006 Gelombang dan Kalor 3 IPA11004 Wajib

IPA12007 Stoikiometri, Termodinamika dan Kimia Larutan 3 IPA11005 Wajib

IPA12008 Biologi Manusia 3 IPA11006 Wajib



IPA23002 Unsur dan senyawa 3 IPA12007 Wajib

IPA23003 Mekanika dan Keelektromagnetan 3 IPA12006 Wajib

IPA23005 Ekologi 3 IPA12008 Wajib

IPA12003 Ilmu Kebumian dan Astronomi 3 Wajib

IPA23011 Kimia Bahan Pangan 2 IPA12007 Wajib

IPA23012 Konsep Dasar IPA 2 IPA11003 Wajib

IPA24004 Kimia Fisika 3 IPA23011 Wajib

IPA24005 Pengelolaan Lab IPA 2 IPA23012 Wajib

IPA35003 Biokimia 3 IPA23005 Wajib

IPA35008 Praktikum IPA 2 IPA24005 Wajib

IPA35009 Gunung Berapi, Gempa dan Tsunami 2 IPA12003 Wajib

IPA35010 Bioteknologi 2 Pilihan

IPA36002 IPA Terapan 3 IPA35008 Wajib

IPA36006 IPA Terpadu 3 IPA35008 Wajib

IPA36009 Pengetahuian Lingkungan 2 Pilihan

IPA47004 Gelombang dan dan Optik 3 IPA23003 Wajib

IPA47005 Keterampilan Elektronika 3 IPA23003 Pilihan

IPA47006 Agrosains 2 Pilihan

IPA48002 Ilmu Kelautan dan Perikanan 2 Pilihan
Jumlah 68

c. Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP)



KODE MATA KULIAH
JUMLAH

SKS
PRASYARAT KATEGORI

IPA24007 Media Pembelajaran IPA 2 Wajib

IPA24008 Evaluasi dan Assesmen Pembelajaran IPA 3 IPA11003 Wajib

IPA24011 Perencanaan Pembelajaran IPA 2 Wajib

IPA35001 Kapita Selekta IPA 2 Wajib

IPA35007 Telaah Kurikulum IPA 3 Wajib

IPA35011 Penguatan Lapangan Landasan Kependidikan
(Magang-1) 1 Wajib

IPA35012 Desain Alat Peraga IPA 2 Wajib

IPA36007 Microteaching 2 IPA24011 Wajib

IPA36010 Praktek Pengalaman Administrasi Pembelajaran
(Magang-2) 1 IPA35011 Wajib

IPA47003 Praktek Pengalaman Lapangan (Magang-3) 1 IPA36010 Wajib

Jumlah 19

d. Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP)

KODE MATA KULIAH
JUMLAH

SKS
PRASYARAT KATEGORI

IPA24010 Statistik Pendidikan 3 IPA11003 Wajib

IPA35002 Dasar-dasar Penelitian 2 Wajib

IPA35005 Penulisan Karya Ilmiah 2 Wajib

IPA36005 Seminar IPA 2 Wajib



IPA11004 Metodologi Penelitian Pendidikan IPA 3 Wajib

Jumlah 12

3. PersebaranMatakuliahProgramStudi Pendidikan

SEMESTER 1

No Kode MK Elemen
Kompetensi Nama Mata Kuliah

Bentuk
Perkuliahan SKS Prasyarat
T P L

1 IPA11001 MKU Kemanusiaan dan Keimanan (AIK I) 1 1
2 IPA11002 MKU Bahasa Indonesia 2 2
3 IPA11003 MKBK Matematika IPA 2 2
4 IPA11004 MKBK Kinematika dan Dinamika Partikel 2 1 3
5 IPA11005 MKBK Atom, Molekul dan Ikatan Kimia 2 1 3
6 IPA11006 MKBK Dasar-dasar Makhluk Hidup 2 1 3
7 IPA11010 MKU Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) 2 2

8 IPA11011 MKU Pendidikan Lingkungan Sosial, Budaya dan
Teknologi (PLSBT) 2 2

9 IPA11012 MKU Bahasa Arab 2 2
Jumlah SKS 17 3 20

SEMESTER 2

No Kode MK Elemen
Kompetensi Nama Mata Kuliah

Bentuk
Perkuliahan SKS Prasyarat
T P L

1 IPA12001 MKU Bahasa Inggris 2 2
2 IPA12002 MKU Ibadah, Akhlak dan Muamalah (AIK II) 1 1 IPA11001
3 IPA12003 MKBK Ilmu Kebumian dan Astronomi 2 1 3
4 IPA12004 MKDK Perkembangan Peserta Didik 2 2
5 IPA12005 MKDK Belajar dan Pembelajaran 2 2



6 IPA12006 MKBK Gelombang dan Kalor 2 1 3 IPA11004

7 IPA12007 MKBK Stoikiometri, Termodinamika dan Kimia
Larutan 2 1 3 IPA11005

8 IPA12008 MKBK Biologi Manusia 2 1 3 IPA11006
9 IPA12009 MKU Aplikasi Komputer 1 1 2

Jumlah SKS 16 5 21

SEMESTER 3

No Kode MK Elemen
Kompetensi Nama Mata Kuliah

Bentuk
Perkuliahan SKS Prasyarat
T P L

1 IPA23001 MKU Kemuhammadiyahan (AIK III) 1 1 IPA12002
2 IPA23002 MKBK Unsur dan senyawa 2 1 3 IPA12007
3 IPA23003 MKBK Mekanika dan Keelektromagnetan 2 1 3 IPA12006
4 IPA23005 MKBK Ekologi 2 1 3 IPA12008
5 IPA23009 MKU Pendidikan Pancasila 2 2
6 IPA23010 MKDK Pengantar Pendidikan 2 2 IPA12005
7 IPA23011 MKBK Kimia Bahan Pangan 2 2 IPA12007
8 IPA23012 MKBK Konsep Dasar IPA 2 2
9 IPA23013 MKDK Profesi Pendidikan 2 2

Jumlah SKS 17 3 20

SEMESTER 4

No Kode MK Elemen
Kompetensi Nama Mata Kuliah

Bentuk
Perkuliahan SKS Prasyarat
T P L

1 IPA24001 MKU Islam dan Ilmu Pengetahuan (AIK IV) 1 1 IPA23001

2 IPA24004 MKBK Kimia Fisika 2 1 3 IPA23002,
IPA23003

3 IPA24005 MKBK Pengelolaan Lab IPA 2 1 2 IPA23012
4 IPA24006 MKU Pendidikan Kewarganegaraan 2 1 2 IPA23009



5 IPA24007 MKKPP Media Pembelajaran IPA 2 2
6 IPA24008 MKKPP Evaluasi dan Assesmen Pembelajaran IPA 2 3 IPA11003
7 IPA24009 MKU Kewirausahaan 2 2
8 IPA24010 MKPP Statistik Pendidikan 2 3 IPA11003
9 IPA24011 MKKPP Perencanaan Pembelajaran IPA 2 2

Jumlah SKS 17 3 20

SEMESTER 5

No Kode MK Elemen
Kompetensi Nama Mata Kuliah

Bentuk
Perkuliahan SKS Prasyarat
T P L

1 IPA35001 MKKPP Kapita Selekta IPA 2 2
2 IPA35002 MKPP Dasar-dasar Penelitian 2 2
3 IPA35003 MKBK Biokimia 2 1 3
4 IPA35005 MKPP Penulisan Karya Ilmiah 2 2
5 IPA35007 MKKPP Telaah Kurikulum IPA 2 1 3 IPA24011
6 IPA35008 MKBK Praktikum IPA 2 2
7 IPA35009 MKBK Gunung Berapi, Gempa dan Tsunami 2 2
8 IPA35010 MKBK Bioteknologi 2 2

9 IPA35011 MKKPP Penguatan Lapangan Landasan Kependidikan
(Magang-1) 1 1

IPA35012 MKPP Desain Alat Peraga IPA 2 2
Jumlah SKS 18 2 1 21

SEMESTER 6

No Kode MK Elemen
Kompetensi Nama Mata Kuliah Bentuk

Perkuliahan SKS Prasyarat



T P L
1 IPA36001 MKDK Strategi Belajar Mengajar IPA 2 2
2 IPA36002 MKBK IPA Terapan 2 1 3 IPA35001
3 IPA36004 MKDK Pengembangan Bahan Ajar IPA 2 2
4 IPA36005 MKPP Seminar IPA 2 2
5 IPA36006 MKBK IPA Terpadu 2 1 3 IPA35001
6 IPA36007 MKPP Micro Teaching 2 2 IPA35007
7 IPA36008 MKPP Metodologi Penelitian Pendidikan IPA 2 1 3
8 IPA36009 MKBK Pengetahuian Lingkungan 2 2

9 IPA36010 MKPP Praktek Pengalaman Administrasi
Pembelajaran (Magang-2) 1 1 IPA35011

Jumlah SKS 16 3 1 20

SEMESTER 7

No Kode MK Elemen
Kompetensi Nama Mata Kuliah

Bentuk
Perkuliahan SKS Prasyarat
T P L

1 IPA47001 MKU KKN Dik / KPM 4 4 IPA47003
2 IPA47002 MKU Seminar Usulan Penelitian 2 2 IPA36008
3 IPA47003 MKPP Praktek Pengenalan Lapangan (Magang-3) 2 2 IPA36010
4 IPA47004 MKBK Gelombang dan dan Optik 2 1 3
5 IPA47005 MKBK Keterampilan Elektronika 2 1 3
6 IPA47006 MKBK Agrosains 2 2
7 IPA48002 MKBK Ilmu Kelautan dan Perikanan 2 2

Jumlah SKS 10 2 6 18

SEMESTER 8

No Kode MK Elemen
Kompetensi Nama Mata Kuliah Bentuk

Perkuliahan SKS Prasyarat



T P L
1 IPA48001 MKU Skripsi 6 6 IPA47002

Jumlah 6 6

Keterangan

T/P/L :Tdisampaikan dengan teori, Pdisampaikan dengan praktikum,L/Bmatakuliahlapangan ataubengkel
W/P: Wmatakuliahwajib,Pimatakuliahpilihan

Prasyarat :kodematakuliahyangharuspernahdiikutisebelumnya.

4. Deskripsi Matakuliah

No.
Urut Kode MK MataKuliah Deskripsi

1 IPA11001 Kemanusiaan dan
Keimanan (AIK I)

Mata kuliah ini didesain untuk memberikan penguatan danpengembangan pengetahuanyang berkaitan
denganAqidah, Tauhid,Rukun Iman,Penyakit-penyakitakidahdan ahlaqdalam kehidupan ber-Islam,
sertaAkhlaq. Materiperkuliahan yang disampaikan dimaksudkan sebagaiupayauntuk memperteguh dan
memperkokoh aqidah, menghindarkan serta mempertahankan diri dari penyakit-penyakit tersebut dengan cara
meningkatkankeimanandan mengaplikasikankeimanan tersebutdalamkehidupan nyata.Materiyang
diberikandalam mata kuliahAIKI tingkatmubtadiindiformatsesuaidengan potensikemampuan mahasiswayang
meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan demikian, mahasiswayang
mengikutiperkuliahanAIKI inidiharapkan tidak hanya mendapatpengetahuan tetapijugasekaligusdapat
mengembangkan kemampuannyadan mampu menghayatidan mengaplikasikan seluruh materiperkuliahan
dalamkehidupan sehari-hari.

2 IPA11002 Bahasa Indonesia

Mata kuliahinimenyajikanbahasanuntuk menanamkan kebanggaanterhadap
bahasaIndonesiasebagaibahasanasionalsertadapat menggunakannyadengan baikdan benardalam
penulisankaryailmiah.Untuk itudisajikan
materitentankedudukandanfungsiBahasaIndonesia,pembinaandanpengembanganbahasaIndonesia,caturtunggalk
etrampilanbahasa,penulisankaryailmiah,penggunaanEYD,danpenggunaankaidahselingkungdalampenulisankary
ailmiah.

3 IPA11003 Matematika IPA
PenguasaanpengetahuandasarMatematikasehinggadapatberfikirlogis sebagaibekaldalam memecahkan
masalahIPAdankehidupansehari-
hari.Melaluipengkajianaljabar,himpunandanlogika,permutasi,kombinasidanpeluang



No.
Urut Kode MK MataKuliah Deskripsi

4 IPA11004 Kinematika dan Dinamika
Partikel

Penguasaankonsepdasarfisikameliputi:kinematikadandinamikapartikel,usahadanenergi,impulsdan
momentumliniergeraksistempartikel,kinematikadandinamikarelativistik,momengayadanmomensudut,rotasidantr
anslasibendategar,elastisitas,statikadandinamikafluida,teorikinetikgas,danhukum-hukumtermodinamika.
Praktikmengungkapberbagaifenomenadalamfisikameliputi:kinematika,dinamika,elastisitasdankalor,fluida statis
danfluida dinamis

5 IPA11005 Atom, Molekul dan Ikatan
Kimia

Penguasaandasar-dasarilmukimia,meliputi:(1)Materidansifat-
sifatnya,(2)Stoikiometri:Ar,Mr,Rumuskimiadanpersamaanreaksi,konsep mol, stoikiometri
larutan,(3)Termodinamikakimia: Hukum
TermodinamikaI,Entalpi,prosesreversibledanirreversible,kespontananreaksi,Hukum
TermodinamikaII,(4)StrukturAtom:partikeldasar,modelatomdansusunanelektrondalamatom,(5)SistemPeriodik
Unsur:konfigurasielektron, sifat atom dan keperiodikan,(6)
IkatanKimiadanStrukturMolekul:lambangLewis,jenisikatankimia,bentuk
molekul,teoriikatanvalensidanhibridisasi, teoriorbitalmolekul (7)KesetimbanganKimia:tetapan
kesetimbangan,derajat disosiasi, termodinamikakesetimbangan kimia,prinsipLeChatelier, (8)kimia karbon,(9)
biokimia. Praktik konsepperubahanmateri,stokiometri,strukturatom

6 IPA11006 Dasar-dasar Makhluk
Hidup

Penguasaan konsepbiologisebagaiilmupengetahuan,asalusul kehidupan,ciri-cirimakhluk hidup,sejarahdanteori
sel,struktur danfungsijaringanhewan,struktur danfungsijaringantumbuhan,metabolisme sel,reproduksi sel.

7 IPA11010 PKHS
Matakuliahinibertujuanuntukmmeberikanpemahamandanpengalaman kepada mahasiswa terkait pentingnya
kecakapan hidup sehatsebagaimakhluk individu danmakhluk sosial

8 IPA11011
Pendidikan Lingkungan
Sosial, Budaya dan
Teknologi (PLSBT)

Dalammatakuliahinidijelaskanmengenaiperkembanganilmupengetahuan,kejadian alamsemestabaik
menurutpengetahuan danIslam,proses penciptaanmanusia,teorievolusi,hubungan manusia dengan lingkungan,
kesehatanmanusia dan dampak teknologi,serta hubunganantarasainsdanagama.Mahasiswa mampu
memahamisegalayang diciptakanAllahdan merenungkan,bertadaburdenganalamyangtelahdiciptakan

9 IPA11012 Bahasa Arab

Mata kuliah ini bertujuan memberikan kompetensi kepadamahasiswa untuk memahami dan menerapkan
dasar-dasar bahasa Arab. Materi perkuliahan meliputi huruf hijahiyah, angka, jumlah, bentuk (maskulin
dan feminim), kasus, deklinasi, katasifat,dankatakerjadalambahasaArab,bentuk- bentuk serapan bahasaArab
kedalamkatabahasaIndonesia. Kegiatanpembelajaranberupakuliah tatapmuka,penugasan, praktik penggunaan
bahasa Arab. Evaluasi perkuliahan dilakukan dengan ujian dan penugasan.



No.
Urut Kode MK MataKuliah Deskripsi

10 IPA12001 Bahasa Inggris

Matakuliahyangbertujuanuntukmengembangkankemampuanmahasiswadibidang bahasa Inggrisyang
berkaitanlangsung denganprofesionalitassebagai guru IPA Science Instruction in english. Materipembelajaran
meliputikosa kata (Vocabulary),Engglish grammar,classroom expression, sentencestructuresin
English,readingcomprehension danlanguagefor discussion dan berbagai literatur yang
berhubungandenganmateriyangberhubungandengan Ilmu Pengetahuan Alam.

11 IPA12002 Ibadah, Akhlak dan
Muamalah (AIK II)

Mata kuliah ini didesain untuk memberikan penguatan danpengembanganpengetahuan yang berkaitan
denganibadah mahdah dan hukum muammalah. Materiperkuliahan yang disampaikan berkaitan dengansholat,
puasa, zakat, haji, qurban, aqiqah, hukumpernikahan,perbankansyari’ah,lembaga keuangan dalam Islam.
Materi yang diberikan dalam mata kuliahAIKII tingkatmubtadiindiformatsesuaidenganpotensi kemampuan
mahasiswa yangmeliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan demikian, mahasiswa yang
mengikutiperkuliahanAIKII inidiharapkan tidak hanya mendapatpengetahuan tetapijugasekaligusdapat
mengembangkan kemampuannyadan mampu menghayatidan mengaplikasikan seluruh materiperkuliahan
dalamkehidupan sehari-hari.

12 IPA12003 Ilmu Kebumian dan
Astronomi

Penguasaankonseptentangberbagaifenomenadalam sains meliputi:geologiwaktu,teoritektonik
lempeng,sejarahbumidanterbentuknyapegunungan,medanmagnetbumi,lapisanbumi,batuandanmineral,pelapukan
,gempabumi, tsunami,gunungberapi, hidrosfer,atmosfer,cuaca,iklim,penambahan tekanan,iklim. Serta
Penguasaankonsepdanbesaranastronomi,konseptatasuryadanfenomenabendalangit,galaksi,dankosmologidasar,ra
diasibendalangit,bolalangitdantatakoordinatbolalangit,macam-
macamtatakoordinat,hukumpokokmekanikabendalangit meliputi hukumNewton, hukumKepler
danpenerapannya.

13 IPA12004 Perkembangan Peserta
Didik

Materi perkuliahan meliputi konsep perkembangan dalamkontelasipsikologidan pendidikan, prinsip,
pendekatan, dan tahapanperkembangan;faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan;konsepdantugas
perkembanganberdasarkan tahapan perkembangan; karakteristik perkembangan psikofisik pesertadidik,
mencakupperkembanganfisikdanpsikomotorik, kognitif, bahasa, sosiomosional, moraldan religi, kemandirian,
dan perkembangan karier;serta permasalahan remaja. Dengan matakuliah ini mahasiswadiharapkan
mampumenjelaskan dan mengaplikasikannyadalampendidikantentang konsep perkembangan,faktor-faktoryang
mempengaruhi perkembangan, karakteristik perkembangan psiko-fisik peserta didik, dan
permasalahananak/remaja.

14 IPA12005 Belajar dan Pembelajaran
Mata kuliah belajar dan pembelajaran salah satu bentuk kajian yang memberikan pemahaman dab penerapan
konsep , asas, prinsip, pendekatan, strategi, model, metode dan teknik belajar dan pembelajaran di Sekolah
khususnya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)



No.
Urut Kode MK MataKuliah Deskripsi

15 IPA12006 Gelombang dan Kalor

Penguasaankonsepdasarfisikameliputi:hukum CouloumdanGauss,potensialdankapasitordielektrik,arus
searah,gayaLorentz,hukum BiotSavart,hukumAmpere,GGLimbas,induktansi,kemagnetan bahan,arusbolak-
balik,gejalagelombang, optikageometri,interferensi,difraksi,dispersi, gelombang diam,resonansi,efek
Doppler,polarisasi, dualismepartikelgelombang,intiatom danradioaktifitas.
Praktiktentangfenomenadalamfisikameliputi:pengukuranlistrik,jembatanWheatston,listrikmagnet,cermin,
lensa,indeksbias,kuat penerangan.

16 IPA12007
Stoikiometri,

Termodinamika dan Kimia
Larutan

Penguasaankonsepsifatfisikalarutan,kimiakoloid,kesetimbangandalam larutan(asam-basa),kinetikareaksi,redoks
danelektrokimia,dasar-dasarkimia unsur dan dasar-dasarkimiainti. Praktik menganalisis
kimialarutandanpenerapannyadalam kehidupanseharihari,kinetikakimia,kesetimbangan dankelarutan,redoks
danelektrokimia,kimia unsur dankimiainti

17 IPA12008 Biologi Manusia

Penguasaankonsepbiologitentangpewarisansifat(Hukum MendelIdanII),jaringan sistem pada tubuh manusia
yaitu sistem; rangka, otot, saraf, endokrin, peredaran darah, pernapasan, pencernaan, sistem reproduksi,
kulit , rambut dan kuku serta dasar-dasarbioteknologimodernsertaevolusi

18 IPA12009 Aplikasi Komputer

Menjelaskan dan membahas pengantar algoritma, tipe data dasar, tahapan penyelesaian dengan computer,
flowchart dan pseudo code, statement IO, seleksi, iterasi, array, string, operasi file, dan
bahasapemrogramanPHP,diawaldenganmemberikanpengertianpemrogramandanalgoritma,ditunjukkanpenjelasa
nteknik memprogramdenganbahasapemrogramanPython.

19 IPA23001 Kemuhammadiyahan
(AIK III)

Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammdiyahan III didesainuntuk memberikan penguatan dan pengembangan
pengetahuan yang berkaitandenganusahamenyelaraskanantarakemampuan dalammenggunakan logika(akal)
dalam memahamiwahyu sebagaipembimbing kerjaakaldalamkehidupanber-Islam. Materiperkuliahanyang
disampaikanberkaitandengan kedudukan akaldan wahyudalamIslam,ilmu pengetahuan
dalamIslam,membahasPrinsip-prinsipIslamtentang sainsdan teknologi,Prinsip-prinsipIslamtentang ekonomi,
Prinsip- prinsip Islam tentang geografi, Prinsip-prinsip Islam tentang hukum,Prinsip-prinsipIslamtentang
pendidikan,Prinsip- prinsipIslamtentang kesehatan,Prinsip-prinsipIslamtentang farmasidangenetika,Prinsip-
prinsipIslamtentang gender,dan prinsip-prinsip Islam tentangdemokrasi.



No.
Urut Kode MK MataKuliah Deskripsi

20 IPA23002 Unsur dan senyawa

Mata Kuliah ini termasuk rumpun mata kuliah kompetensi utama yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa
S1 Pendidikan IPA. Mata kuliah ini membahas mengenai struktur, karakteristik, reaktivitas, dan sintesis unsur-
unsur dan senyawaan non logam blok s dan p. Perkuliahan dilakukan tidak hanya berpusat pada dosen tetapi
mahasiswa dituntut untuk lebih aktif melalui kegiatan presentasi, diskusi, praktek serta observasi.

21 IPA23003 Mekanika dan
Keelektromagnetan

Penguasaan konsepmekanikadasarkeleektromagnetanserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai
penunjang dalam mengembangkan IPA terpadu., meliputi Energi dan aliran energi, Prinsip dasar fluida dan
aplikasinya dalam makhluk hidup, Termodinamika, Kinematila gerak lurus, dinamika gerak lurus,
Kelistrikkan, kemagnetan, elektrokimia dan Kelistrikan pada sel dan transmisi sinyal dalam syaraf..

22 IPA23005 Ekologi

Penguasaankonsepdasarekologi,ciri-ciri,komponen,danmetodepengukuranparameterpopulasi,komunitas
danekosistem

23 IPA23009 Pendidikan Pancasila

Mata kuliahinimenyajikanbahasantentangPancasilasebag Mata kuliah ini menjelaskan tentang hakikat manusia
danpengembangannya, pengertian dan unsur-unsur pendidikan, landasan dan asas-asas pendidikan serta
penerapannya, perkiraan dan antisipasiterhadap masyarakatmasadepan, pengertian, fungsi dan jenis lingkungan
pendidikan, aliran- aliran pendidikan,permasalahan pendidikan, dan sistem
pendidikannasional.NilaiDasardanDasarNegara,sistem ketatanegaraan RIdengan
kajianhistoris,yuridisdanfilosofissertaPancasilasebagaiparadigmadanaktualisasidalam
kehidupanbermasyarakat,berbangsadanbernegara.Untuk itu,materididalamnyameliputilatar
belakangdantujuanpendidikanPancasila,sejarahperjuangan bangsaIndonesia,proses
peumusandanpengesahanPancasiladasarnegara,Pancasilasebagainilaidasarkehidupanberbangsadanbernegara,Pan
casila sebagaietikapolitik,Pancasilasebagaiideologi, danaktualisasiPancasila dalamberbagaibidangkehidupan.

24 IPA23010 Pengantar Pendidikan

Mata kuliah ini menjelaskan tentang hakikat manusia danpengembangannya, pengertian dan unsur-unsur
pendidikan, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya, perkiraan dan antisipasiterhadap
masyarakatmasadepan, pengertian, fungsi dan jenis lingkungan pendidikan, aliran- aliran
pendidikan,permasalahan pendidikan, dan sistem pendidikannasional.

25 IPA23011 Kimia Bahan Pangan

Matakuliahinidirancang untukmemberikanpemahamankepadamahasiswatentang konsep- konsep kimia dari
makanan danbahan makanan.Materiperkuliahan meliputikonsep kimia dari makanan dan bahanmakanan, racun
dalam makanan dan analisiskualititif dan kuantitatif makanan.



No.
Urut Kode MK MataKuliah Deskripsi

26 IPA23012 Konsep Dasar IPA
PenguasaanhakekatIPA,metodeilmiah,pendalamanmateriKimia,Fisika,danBiologi untukIPA SMP kelas VII

27 IPA23013 Profesi Pendidikan

Matakuliahiniakandibahastentangprofesikeguaruan,sikapprofesionalkeguruan,permasalahanyang
dihadapiolehguru, prinsip-prinsipyang perludiperhatikan dalampembelajaran, cara-
caramemotivasisiswadalambelajar, fungsidan tanggung jawab kepalasekolah, dan superfisipendidikan.

28 IPA24001 Islam dan Ilmu
Pengetahuan (AIK IV)

Pembelajaran studi Kemuhammadiyahan keempat didesainuntukmemberikanpengetahuandan pemahaman
tentang keberadaan organisasiMuhammadiyahsebagaiorganisasisosial kemasyarakatanyang
adadiIndonesia.Materiperkuliahan yang disampaikanberkaitandengansejarah danlatarbelakang
berdirinyaorganisasi, MKCM,Pandanganhidup Muhammadiyah, struktur organisasi, dan organisasi otonom
yangberadadibawah Muhammadiyah.

29 IPA24004 Kimia Fisika

Mata kuliah Kimia Fisika bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam bidang termodinamika dan
kesetimbangan kimia serta kesetimbangan fasa. Diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa
mampu menjelaskan tentang persamaan keadaan gas, hukum-hukum termodinamika, kesetimbangan kimia dan
kesetimbangan fasa. Mata kuliah Kimia Fisika I membahas tentang persamaan keadaan gas ideal dan gas
nyata, hukum Termodinamika I dan aplikasinya, hukum Termodinamika II dan aplikasi , hukum
Termodinamika III dan aplikasinya. Selain itu dibahas pula tentang konsep kesetimbangan, kesetimbangan fasa
untuk satu komponen dan multikomponen (sistem dua komponen dan sistem terner)

30 IPA24005 Pengelolaan Lab IPA

Penguasaanpengetahuansertaimplementasimengenaipengelolaanlaboratorium IPAserta memiliki kemampuan
menggunakandanmemeliharaalat-alatyangterdapatdalam kitIPAsekolah.Dalam perkuliahanini
mahasiswabelajardandilatihmengenaipengelolaanlaboratoriumyang
meliputidesainlaboratorium,fasilitaslaboratorium,bahanhabisdanalat-alatlaboratorium,administrasi
pengelolaanlaboratorium,perencanaan
kegiatanlaboratorium,keselamatankerjadilaboratorium,sertapenggunaandanpemeliharanalat-alatyangterdapat



No.
Urut Kode MK MataKuliah Deskripsi

31 IPA24006 Pendidikan
Kewarganegaraan

Matakuliah pendidikan kewarganegaraan dirancang sejalandengan pemikiran akademis dengan mengandung
nilai-nilai dasarsebagaiprasyaratkehidupanbersamayang dicita-citakan (greatought).Selain itu,perkuliahan
menggunakanpendekatan berbasisnilai(valuebased approach). Setelah menyelesaikan
matakuliahini,mahasiswadiharapkan mengertidandapat menjelaskan tentang konsep kewarganegaraan secara
menyeluruhsehinggamenjadiilmuwanyangprofesionalyangmemiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air,
demokratisberkeadaban,menjadiwarganegarayangmemiliki dayasaing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif
dalam membangun kehidupan yangdamaiberdasarkan sistemnilaiPancasila.

32 IPA24007 Media Pembelajaran IPA

Matakuliahini memberibekalkepadamahasiswaagarmemiliki wawasanyangluas tentang
pemanfaatanberbagaijenis mediauntukmembelajarkantopik-topikIPA,memiliki
kemampuandalammemilih/menentukanmediayangtepat,sertamampumendesaindan
membuatmediasederhana,mediaberbasis teknologi informasidenganmemanfaatkan sumber-
sumberbelajaryangrelevanmenerapkanpendekatanJelajahAlamSekitar(JAS) mendasarkanpadanilai-
nilaikarakterkonservasi

33 IPA24008 Evaluasi dan Assesmen
Pembelajaran IPA

MatakuliahiniadalahdijadikansebagaidasarbagicalongurubidangstudipendidikanIPAdalammelaksanakan
evaluasi dan assesmen pembelajaran IPA

34 IPA24009 Kewirausahaan
Penguasaanprinsipkewirausahaan,penerapankonsepIPAdalamberwirausaha,analisistitikimpas,danpraktik
menjalankan usaha

35 IPA24010 Statistik Pendidikan

Penguasaan statistikdan statistika,penyajiandata,populasidan sampelpenelitian,kurvadistribusi, macam-
macamujistatistika(ujinormalitas,homogenitas,ujit,ujiF);ujikorelasional,ujikomparatif,ujihipotesis,daninterpreta
sidatastatistika

36 IPA24011 Perencanaan Pembelajaran
IPA

Penguasaankonsepprogram tahunan,program semester,silabus,rencanapelaksanaanpembelajaran,lembar
kerjasiswa danpenilaian dalampembelajaranIPA

37 IPA35001 Kapita Selekta IPA
Penguasaanberbagaiisu/permasalahankonsepdasarIPA,penguasaankajiankurikulum, analisis materiIPAtingkat
sekolah menengah pertama(SMP)kelas VIII
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Urut Kode MK MataKuliah Deskripsi

38 IPA35002 Dasar-dasar Penelitian

Mata kuliah ini bernama Dasar-dasar Penelitian. Mata kuliah ini merupakan dasar dalam penelitian bagi
mahasiswa dan merupakan prasyarat untuk mengikuti mata kuliah Penelitian IPA. Mahasiswa yang telah
mengikuti mata kuliah ini diharapkan mampu menguasai konsep dasar penelitian dalam lingkup pemecahan
masalah-masalah dalam penelitian juga mahasiswa mampu serta terampil menggunakan metedologi penelitian
yang tepat.Dalam perkuliahan ini dibahas mengenai : lingkup penelitian yang akan dihadapidi lapangan, model-
model dan paradigma, desain penelitian, teknik pengolahandata, dan sampai pada membuat laporan hasil
penelitian.

39 IPA35003 Biokimia

Penguasaankonsep danpraktikbiokimia, unsur-unsur utamapembentukmahkluk hidup, organelsel,
dilanjutkanpembahasansenyawamakromelekulerdanperanannyabagimahkluk
hidup,enzim,bioenergetika,lintasan metabolik,metabolismekarbohidrat,lipida,protein,asamnukleat,serta hormon
dalammetabolisme

40 IPA35005 Penulisan Karya Ilmiah

Matakuliahini bertujuanmemberikankompetensikepadamahasiswadalamhal penguasaan teori dan praktik
menulis karya ilmiah. Garis besar materi meliputi komunitaswacanailmiah,penulisanilmiah,analitis-
argumentatif(teoridan praktik), pengajaran menuliskaryailmiah,evaluasimenuliskaryailmiah,danpenelitian
dalam penulisan karya ilmiah. Perkuliahan dilakukan dengan pendekatan genre dan pendekatan proses,
sedangkan penilaian terutama dilakukan terhadap pemberian tugas-tugas yang terkumpul dalam

41 IPA35007 Telaah Kurikulum IPA
PenguasaanperkembangankurikulumIPAdarimasakemasa,kelebihandankelemahandarisetiapkurikulumIPA,kara
kteristik kurikulum pendidikanIPAuntuk SMPmasakinidananalisisbuku teksIPA Kelas IX SMP

42 IPA35008 Praktikum IPA
Praktik metodeilmiah,Kimia,Fisika,danBiologiuntuk IPASMP,Kelas VII, VIII dan SMK

43 IPA35009 Gunung Berapi, Gempa
dan Tsunami

Mahasiswa menyaksikan gejala vulkanisme dan menggunakan metode geofisika untuk pemantauan aktivitas
gunungapi, gempa dan Tsunami serta mengetahui cara kerja alat Seismocam3 (bagian dari Seismograf),
Pendeteksi petir, Sensor short digital (bagian dari Seismograf), Pendeteksi curah hujan dan Sensor (yg di
simpan di dalam tanah )

44 IPA35010 Bioteknologi

Penguasaanteoridanpraktik konsepdankajianbidangbioteknologi,dilanjutkanpembahasanmengenai
berbagaiteknologifermentasibaikteknologifermentasitradisionaldanmodernsertacontohnya,teknologi
DNArekombinan,kloningreproduksi,fertilisasiinvitro,stemcell,teknologiSNCT,teknologimutasi,danbioetikaserta
membahasperanbioteknologi dalampendidikanIPA
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45 IPA35011
Penguatan Lapangan

Landasan Kependidikan
(Magang-1)

Programmatakuliahiniadalah suatu kegiatan belajar sambilmelakukan (learningbydoing)
dalamrangkapembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

46 IPA35012 Desain Alat Peraga IPA
Penguasaankonsepdasarmediadanalatperagapembelajaran, macam-
macammediadanalatperagapembelajaran,praktikpembuatanmediadanalatperagapembelajaranIPAuntukSMP,dan
penerapannyadalam pembelajaran(mulai dari2Dsampai3D)

47 IPA36001 Strategi Belajar Mengajar
IPA

Matakuliah ini memberikan Pemahaman dan ketrampilanmenggunakan model-modelpembelajaran IPA.
Materiperkuliahanterdiridariteoridan praktik.Padabagian teori,berisikajiantentang pengertian,
komponen,klasifikasi, prinsip,danlangkah-langkahpemilihan strategipembelajaran. Padabagian
aplikasidipraktekkan prinsip, langkah-langkah pemilihan, dan pemanfaatan strategi pembelajaran untuk
kegiatan pembelajaran IPA.

48 IPA36002 IPA Terapan

MatakuliahinimengembangankompetensiPenerapanIPASMK mencakuppenerapanIPAdalam:
(a)rumahtangga,(b) kesehatan& kedokteran,(c)bidangpertanian(mencakupbudidayatanamanpangandan
hortikultura), (d) peternakan, (e) kehutanan, (f) perindustrian, dan (g) lingkunganhidup

49 IPA36004 Pengembangan Bahan
Ajar IPA

Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep desain, pengembangan, pengelolaan dan evaluasi pembuatan
bahan ajar. Dalam perkuliahan ini dibahas tentang penyusunan penulisan buku pelajaran, penulisan modul,
dan penulisan bahan ajar

50 IPA36005 Seminar IPA
Penguasaanhakikatkaryailmiah,jenis-jenis karyailmiah,sertapenyajiankaryailmiah(artikel)padasebuah seminar
dalamsajianyanginteraktif

51 IPA36006 IPA Terpadu
PenguasaanprinsipdasarIPAterpadu,pentingnyapengabungantemadalam pembelajaran, model-
modelIPAterpadu,pengembanganjaringantemaSK/KDIPASMP/MTs,perangkatpembelajaranyangsesuaidalam
pembelajaranIPA terpadu kelas VIII dan IX SMP/MTs

52 IPA36007 Microteaching
Penguasaanpengetahuantentang teknik dasarmengajarsertapraktikmengajarmateriIPA SMPdan SMK oleh
mahasiswa
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53 IPA36008 Metodologi Penelitian
Pendidikan IPA

Penguasaandanpraktiktentangjenisdanpendekatanpenelitian,cara mengadakanpenelitian, memilih masalah,
studipendahuluan, merumuskan masalah,anggapandasar,danhipotesis,menentukandan menyusuninstrumen
(lengkapdenganrumus penentuansampeltolok ukurinstrumen),analisis
datayangdilengkapidenganujinormalitasdan homogenitassampel,menarikkesimpulan, dan
tehnikpenulisanproposalpenelitianpendidikan

54 IPA36009 Pengetahuian
Lingkungan*

Mata kuliah inimempelajari
tentangpermasalahanlingkungansertasumberdayadankonservasinya.Materiyangdipelajarimeliputi:(1)masalahlin
gkungan,lokaldanglobal (globalwarming,penipisanlapisanozon,perubahaniklim,kerusakanhutanhujantropis dan
bakau sertaterumbukarang),(2)sumberdayaalam, buatandanmanusia, (3)keanekaragamangen, jenis
danekosistem, (4)pengelolaanlingkunganhidup melalui konservasi
sumberdayadankeanekaragaman,(5)pengelolaanlimbah(sanitasilingkungan,pengelolaanlimbahcair,padat,gasdan
B3),(6)kepedulianterhadaplingkungan(dinamikakependudukan,perubahanparadigmakeecocentris daneko
pedagogi),(7)kebijakan danpembangunanberkelanjutan.

55 IPA36010
Praktek Pengalaman

Administrasi Pembelajaran
(Magang-2)

Programmatakuliahiniadalah suatu kegiatan belajar sambilmelakukan (learningbydoing)
dalamrangkapembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

56 IPA47001 KKN Dik / KPM

Pengabdian pada masyarakatdilakukan melaluiprogram PengabdianKepadaMasyarakatPendidikan (KPM)yang
merupakan carayangterintegrasidenganmasyarakatsehingga mahasiswadapatlangsung melakukan
pengabdiandandi masyarakatsecaramenyeluruh sesuaidengan tujuan KKNI.

57 IPA47002 Seminar Usulan Penelitian

Seminar Usulan Penelitian adalah matakuliah kegiatanakademikwajibbagisetiap mahasiswa
berupapenyusunan proposalpenelitianskripsikemudian dilanjutkandengan presentasidan diskusididepan dewan
penguji. Matakuliah ini didesainuntukmelatihkecakapan mahasiswadalam menyampaikan dan
mempertanggungjawabkan sebuah karya tulisilmiah

58 IPA47003 Praktek Pengalaman
Lapangan (Magang-3)

Programmatakuliahiniadalah suatu kegiatan belajar sambilmelakukan (learningbydoing)
dalamrangkapembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
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59 IPA47004 Gelombang dan Optik

Penguasaankonsepdasargelombangdanoptikmeliputigetarandangelombang,sifat-
sifatgelombangmekanik,gelombangelectromagnetik,refraksidanrefraksigelombang,interferensidandifraksi,optik
ageometri,optikafisis,optikakuantum,pengolahancitraoptik, danserabut optik

60 IPA47005 Keterampilan Elektronika

PenguasaanRangkaianDc:RangkaianekivalenThevenin,dannorton,pembebanandanalihtegangan,alat-
alatukurlistrik.RangkaianRC:arustransien,integrator,diferensiator.Rangkaianac:Impedansikompleks,LifterRC,re
sonansi,kompenenelektronik.Bahansemikonduktor:Semikonduktorintrinsi,danekstrensik,sambunganpn.Diode:k
arakteristik statik,solusigrafik rangkaiandiode,catudaya,regulasizener.Pengolahanbentukgelombang:
Penggiris,Pengapit,pengalitegangan.Penguat basisditanhakan:olar, kurva karakterisitk,transistor
bipolar,solusigrafik,rangkaianekuvalenh,parameter-parameterpenguat.Penguatemitorditanahkan:Lurva
karakteristik,panjarang (biasing),solusi grafik,rangkaianekuvalenparameterh,parameter-
parameterpenguat,Stabilitastitikkerj:Penguatengikutemitor,PenguatJFET:KerjatransistorJFET,
kurvakarakterisitk,panjaran,rangkaianekuivalen.PenguatMOSFET:prinsipkerjatransistorMOSFET,panjaran,rang
kaianekuivalen,Penguattergandeng:PenguattergandengRC,Responfrekuensipenguattergandengdc,gandenganDar
lington,penguatdiferensiasi, kaskode.Penguatdaya:penguattergandengtrasformator,penguat bolak balik,penguat
simetri
komplementer.Umpanbalik:dasardasarumpanbalik,pengaruhumpanbalikterhadapresponfrekuensidandistorsi.car
acarapemasangan,besertapraktiknya.

61 IPA47006 Agrosains

Penguasaanprinsiptanamanhortikulturadan kebijakannasionaltentanghortikultura;mengkombinasikan
budidayatanamanhortikulturadenganteknikhidroponik;mendesainpengusahaantanamanhias(daun,bunga,
buah)danbungakeringdengancermat;menerapkanperbanyakanvegetatifdangeneratiftanamanAdenium
sp.);menerapkanpemindahanplantletdarihasilkulturjaringanmelaluiaklimatisasi;mendesainpengusahaantanaman
sayuran(daundan umbi);membandingkan manfaatpertanianorganik dananorganik;
merancangusahaproduksidanpanentanamanbuah;mendesaintamandalamlansekap;danmerencanakandananalisisp
olapengusahaansuatu jenis tanaman hortikulturasecara tertulis

62 IPA48002 Ilmu Kelautan dan
Perikanan

Mata kuliah inimembahas pemahamandasartentangperikanandanilmu kelautansebagaisuatu sistemdan
secara umumterdiridarikomponen perikanansebagaisistem, subsistemkelautan,subsistemperairantawar,
sumberdaya perikanan, subsistempenangkapan ikan, pengelolaan perikanan, subsistembudidaya perairan,
subsistempengolahan hasilperikanan, subsistemsosialekonomiperikanan, peraturan dan kebijakan perikanan,
sertaisu-isu nasionaldan globalseputarperikanan.

63 IPA48001 Skripsi
Skripsi merupakantitik kulmilasi dariseluruh prosespembelajaran yangdilaluioleh mahasiswasetelah
mengikutiseluruhrangkaian matakuliah. Dalamhalinimahasiswadiarahkan untukmemiliki kemampuandalam
berfikirdanmenulissecarailmiah denganmenggunakanmetodepenelitian (researsch).
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BAB IV
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN ASSESMENT

A.Deskripsi ProsesPembelajaran

Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah

ditentukan. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan mendasarkan pada nilai-nilai

agama, kebangsaan, dan etika akademik. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara

interaktif dengan mengutamakan interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen maupun

antarmahasiswa dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan teknologi informasi

yang relevan untuk menumbuhkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kemandirian, dan

kemmampuan menyelesaikan masalah, serta menumbuhkan pola pikir logis, luas, dan

komprehensif. Kegiatan pembelajaran dapat berupa kuliah tatap muka, responsi dan

tutorial, seminar, praktikum, atau praktiklapangan.

Untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan, mahasiswa wajib

menempuh beban belajar minimal 144 satuan kredit semester (sks) yang diselesaikan

dalam waktu 4 sampai 5 tahun atau 8 sampai 10 semester. Satu semester setara dengan 16

minggu. Satu sks setara dengan 160 menit kegiatan belajar per minggu per semester

dengan rincian untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut.

Satu sks dalam bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial mencakup kegiatan

belajar tatap muka 50 menit perminggu per semester, penugasan terstruktur 50

menit perminggu per semester, dan kegiatan belajar mandiri 60 menit perminggu

persemester.

 Satu sks dalam bentuk pembelajaran seminar mencakup kegiatan belajar tatap

muka 100 menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri per minggu

persemester.

 Satu sks dalam bentuk pembelajaran praktikum dan praktik lapangan adalah 160

menit per minggu persemester.

Beban normal mahasiswa adalah 20 sks per semester. Beban belajar mahasiswa

berprestasi akademik tinggi, yaitu mahasiswa dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih

dari 3,50 dan memenuhi etika akademik, dapat ditambah hingga 24 sks persemester.
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B.Deskripsi Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran

yang telah ditentukan. Penilaian dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut.

 Edukatif, yaitu penilaian dimaksudkan untuk memotivasi mahasiswa untuk

memperbaiki perencanaan dan cara belajar untuk mencapai capaian pembelajaran

 Otentik, yaitu penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan

dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa saat kegiatan

pembelajaranberlangsung

 Objektif, yaitu penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan

mahasiswa serta dari pengaruhsubjektivitas

 Akuntabel, yaitu penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas,

disepakati di awal kuliah, dan dipahamimahasiswa

 Transparan, yaitu penilaian yang prosedur dan hasilnya dapat diakses oleh seluruh

pemangkukepentingan.

Penilaian dilakukan dengan beberapa teknik. Penilaian sikap dilakukan dengan teknik

observasi, angket, penilaian diri, dan penilaian antarteman. Penilaian sikap dilaksanakan

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian pengetahuan dan keterampilan

dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, atau penugasan dalam bentuk portofolio atau

projek. Ditinjau dari waktu dan cakupannya, tes tertulis dibedakan menjadi ujian Tengah

Semester (UTS) untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa pada paruh pertama

kegiatan pembelajaran dan ujian Akhir Semester (UAS) untuk mengukur capaian

pembelajaran mahasiswa pada paruh kedua kegiatan pembelajaran. Nilai akhir aspek

pengetahuan dan keterampilan merupakan akumulasi dari nilai tugas, UTS, dan UAS yang

formulasikanya disepakati antara dosen dan mahasiswa dengan ketentuan nilai tugas

minimal berbobot 20% dari total nilai. Nilai akhir mahasiswa pada suatu mata kuliah

merupakan akumulasi dari nilai sikap, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang

formulasinya disepakati antara dosen danmahasiswa.

Nilai akhir mata kuliah menggunakan skala 0 s.d 100 dengan batas kelulusan 56. Nilai

akhir dikoneveri ke dalam huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E yang standard an

bobotnya ditetapkan sebagaiberikut.
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Tabel 1. Konversi Nilai dalam Bentuk Huruf dan Angka

Skor
(Skala 0 –
100)

Nila
i

Huru
f

Angk
a

86 – 100 A 4,00
81 – 85 A- 3,67
76 – 80 B+ 3,33
71 – 75 B 3,00
66 – 70 B- 2,67
61 – 65 C+ 3,33
56 – 60 C 2,00
41 – 55 D 1,00
0 – 40 E 0,00
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Nilai atau capaian pembelajaran mahasiswa di setiap semester dinyatakan dengan Indeks

Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai

angka setiap mata kuliah dan bobot sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah

sks mata kuliah yang ditempuh dalam satu semester. Hasil penilaian capaian pembelajaran

lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang

diperoleh dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah dan

bobot sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah seluruh sks yang telah

ditempuh untuk menyelesaikan studi. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah

menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran

lulusan yang ditetapkan program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00.

Predikat kelulusan mahasiswa ditentukan sebagaiberikut.

 Memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 sampai dengan3,00.
 Sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 sampai dengan3,50.
 Dengan pujian apabila mencapai IPK lebih dari3,50.
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BAB VPENUTUP

Kurikulum Pendidikan Ilmu Pengatahuan Alam (IPA) FKIP UNIMUDA Sorong

merupakan kurikulum baru sebagai pengembangan kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini

disusun untuk menjawab perkembangan jaman dan tuntutan kemajuan IPTEKS.

Tahapan penyusunan kurikulum sudah mengikuti pola penyusunan standar

kurikulum dengan memakan waktu lebih dari 1 tahun. Namun kami menyadari naskah

kurikulum ini mungkin masih ada kekurangan di beberapa sisi. Maka perbaikan dan

tinjauan kurikulum akan selalu menjadi target kami di masa mendatang, perubahan

kurikulum akan kami sesuaikan dengan kebutuhan stakeholders dan perkembangan

peraturan perundang-undangan. Seoga kurikulum ini sesuai dengan tuntutan revolusi

industri 4.0 dan bermanfaat bagi para pengguna dan dunia pendidikan khususnya

pendidian IPA.

Sorong, 10 September 2019
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