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Selamat Datang di Pendidikan Biologi 

 
Selamat datang di Pendidikan Biologi ! 

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memungkinkan ter- 
bitnya buku Pedoman Akademik Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pen- 
didikan (FIP), Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Unitri) Tahun Akademik 2017/2018. 
Buku Pedoman Pendidikan ini diterbitkan untuk memberikan informasi dan penjelas- 
an kepada seluruh sivitas akademika, baik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan 
Program Studi Pendidikan Biologi, bahkan pihak luar program studi mengenai visi, misi, 
sistem pendidikan, administrasi pendidikan, tugas akhir, ujian akhir, etika akademik dan 
tata tertib yang berlaku bagi program pendidikan di lingkungan Program Studi Pendi- 
dikan Biologi FIP Unitri. 

Keberhasilan kegiatan pendidikan sangat ditunjang oleh pemahaman dan pelaksanaan 
yang benar berdasarkan berbagai aturan dan petunjuk yang berfungsi sebagai pedoman. 
Penerbitan buku pedoman akademik ini sangat penting bagi lancarnya keberlangsungan 
proses belajar mengajar di lingkungan Program Studi Pendidikan Biologi FIP Unitri. Oleh 
karena itu, ungkapan terima kasih yang tak terhingga ditujukan kepada semua pihak yang 
telah mengambil bagian dalam penyusunan Buku Pedoman Akademik Program Studi 
Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Ta- 
hun Akademik 2017/2018 ini. 

Akhirnya, semoga buku pedoman akademik ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kual- 
itas pendidikan di lingkungan Program Studi Pendidikan Biologi FIP Unitri. 



 
 

 
 

1. Profil Program Studi Pendidikan Biologi 

1.1 Sejarah Pendirian ........................................................................ 1 

1.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ................................................... 2 

1.3 Struktur Organisasi .................................................................... 3 

1.4 Tenaga Pengajar ................................................................................. 4 

2. Kurikulum 

2.1 Profil Lulusan .............................................................................. 6 

2.2 Capaian Pembelajaran ................................................................ 6 

2.3 Sajian Mata Kuliah ...................................................................... 9 

2.4 Tugas Akhir ................................................................................. 21 

2.5 Ujian Akhir Studi ........................................................................ 22 

2.6 Program Semester Antara .......................................................... 26 

2.7 Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) ....................................... 26 

3. Etika dan Tata Tertib 

3.1 Etika Akademik .......................................................................... 30 

3.2 Sanksi Etika Akademik .............................................................. 31 

3.3 Tata Tertib ............................................................................................ 31 

Daftar Isi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Halaman ini sengaja dikosongkan 



Profil Program Studi Pendidikan Biologi 

Fakultas Ilmu 
Pendidikan 1 

 

 

 

1. Profil Program Studi Pendidikan Biologi 

1.1 Sejarah Pendirian 

Program Studi (PS) Pendidikan Biologi di Universitas Tribhuwana Tunggadewi (UNI- 
TRI) didirikan berdasar atas visi UNITRI yaitu menjadi universitas kerakyatan yang 
berkompeten dan berkualitas. UNITRI memiliki jumlah mahasiswa yang beragam dari 
berbagai wilayah di Indonesia dan sebagian besar dari wilayah Indonesia Timur. Melalui 
pendirian PS Pendidikan Biologi diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk me- 
maksimalkan pelayanan pendidikan tinggi untuk calon mahasiswa yang memiliki minat 
dalam bidang kependidikan khususnya Pendidikan Biologi. 

Pendidikan Biologi tidak dipungkiri merupakan salah satu platform dalam pembela- 
jaran IPA di pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama. Kajian pendidikan 
Biologi di Indonesia terdiri dari kajian kependidikan dan kajian biologi. Kajian kepen- 
didikan biologi untuk Strata 1 merupakan bagian dari upaya membelajarkan biologi se- 
bagai ilmu hayat kepada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. 
Namun demikian kajian keilmuan Biologi juga tidak dapat ditinggalkan seiring dengan 
perkembangan IPTEK maka kajian Biologi juga terus berkembang meliputi kajian Botani 
(tumbuhan), Zoologi (hewan), Bioteknologi, pewarisan (genetika) dan juga Ekologi 
(lingkungan). Dengan demikian potensi untuk mengembangkan PS Pendidikan Biologi 
memiliki manfaat yang besar dalam bidang konservasi dan pemberdayaan sumber daya 
alam dan sumber daya hayati Indonesia. 

PS Pendidikan Biologi UNITRI memiliki tujuan utama dalam menghasilkan Pendidik 
Biologi yang berkompeten dan berkualitas serta mampu mengembangkan potensi dirinya 
untuk masa yang akan datang. PS Pendidikan Biologi UNITRI berupaya untuk mengem- 
bangkan kemampuan calon lulusan Pendidikan Biologi menjadi pendidik profesional, 
berkarakter dalam berbudaya ilmiah, memiliki integritas akademik yang mantap, dan 
berbudi pekerti luhur. Kurikulum yang dikembangkan dalam PS Pendidikan Biologi yai- 
tu kurikulum seimbang (balanced curriculum) yaitu memberi porsi yang sama dalam 
pengembangan aspek akademik, pedagogik dan juga keterampilan/praktek. Strategi yang 
digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu melalui pengembangan bidang pendi- 
dikan, penelitian dan juga pengabdian masyarakat yang melibatkan dosen PS Pendidikan 
Biologi dan mahasiswa. Melalui pembentukan working group atau kelompok kerja dosen 
diharapkan mampu mengembangkan potensi diri dosen melalui kegiatan kelompok pe- 
neliti dan mampu mengoptimalkan aktivitas pendampingan minat mahasiswa. PS Pen- 
didikan Biologi berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan potensi diri mahasiswa 
untuk mempersiapkan masa depannya. 

Salah satu tujuan dan menjadi ciri PS Pendidikan Biologi yaitu mengembangkan poten- 
si kearifan lokal sebagai kekayaan dan potensi pemberdayaan. Kearifan lokal merupa- 
kan hasil cipta karya masyarakat lokal/etnis yang merupakan kebijakan atau kebaikan 
terhadap pelestarian alam. Kajian biologi meliputi tumbuhan (botani), hewan (zoologi), 
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lingkungan (ekologi), dan bioteknologi memiliki peluang untuk dikembangkan dalam 
basis kearifan lokal. Dengan pengembangan kajian kearifan lokal maka akan akan tercip- 
ta karakter lulusan yang berdikari yaitu mampu mengembangkan potensi dan kekayaan 
alam bangsa Indonesia. 

1.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

Visi 

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi di bidang Pendidikan Biologi yang Berkualitas 
dan Berkompeten serta menjadi Pusat Pengembangan Pembelajaran Biologi yang Berba- 
sis Multikultural dan Kerakyatan 

 
Misi 

1. Mengembangkan penelitian dalam bidang pendidikan biologi agar tercipta pendidik 
berbudaya ilmiah. 

2. Mengembangkan kurikulum pendidikan biologi yang inovatif sehingga mampu 
menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia serta tantangan global 

3. Mengembangkan keilmuan pendidikan biologi dalam upaya peningkatan mutu pen- 
didikan sebagai bentuk dedikasi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 

4. Mengembangkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional calon 
pendidik biologi yang dapat memahami kemajemukan peserta didik. 

5. Mengembangkan karakter berbudi luhur dengan cara menghargai, mengembangkan, 
dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai kearifan lokal untuk kesejahteraan mas- 
yarakat 

 
Tujuan 

1. Mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran 
yang inovatif dalam perkembangan pendidikan global 

2. Memiliki jiwa ilmiah, menguasai metode penelitian serta terampil mengembangkan 
keilmuan, kependidikan dan terapannya 

3. Mampu menyebarluaskan ilmu biologi dan pembelajarannya pada akademisi dan non 
akademisi untuk membangun kesejahteraan bersama 

4. Mengabdikan diri kepada masyarakat dengan membangun kerjasama dan mengopti- 
malkan potensi kearifan lokal 

5. Memiliki integritas akademik yang mantap, pribadi yang jujur, mandiri, religius, di- 
siplin, serta tanggap terhadap perubahan isu pendidikan global 
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Sasaran 

1. Mewujudkan kompetensi lulusan menjadi pendidik biologi yang berkualitas 
2. Membentuk karakter lulusan menjadi pendidik biologi yang berjiwa ilmiah, memiliki 

integritas akademik yang mantap serta berbudi pekerti yang luhur 
3. Mewujudkan penelitian bidang keilmuan biologi dan bidang pendidikan yang 

berkualitas serta mengaplikasikan hasil penelitian kepada masyarakat luas 
4. Mengembangkan nilai kearifan lokal masyarakat melalui penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

1.3 Struktur Organisasi 
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GUGUS JAMINAN MUTU 

PROGRAM STUDI 

WAKIL DEKAN 
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BAGIAN ADMINISTRASI 
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UNIT JAMINAN MUTU 

PROGRAM STUDI 

KETUA PROGRAM STUDI 
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1.4 Tenaga Pengajar 

Dosen program studi Pendidikan Biologi UNITRI memiliki bidang keahlian yang relevan 
dengan bidang studinya yaitu pendidikan biologi. 

Nama : Anis Samrotul Lathifah, S.Pd., M.Pd 
NIDN  0701049001 
TTL : Tulungagung, 1 April 1990 
Pendidikan : S1 Pendidikan Biologi Universitas 

Negeri Malang (2012), S2 Pendidikan Biologi 
Universitas Negeri Malang (2015) 

Bidang : Pendidikan Biologi, Biomolekuler 
No HP  087859518497 
Email : as.lathifah01@gmail.com 
Alamat : Graha Merjosari Asri Cluster Anggrek 

Blok D-17, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru, 
Kota Malang 

 

Nama : Chandra Adi Prabowo, S.Pd., M.Pd. 
NIDN  0728049103 
TTL : Wonogiri, 28 April 1991 
Pendidikan : S1 Pendidikan Biologi Universitas 

Sebelas Maret (2013), S2 Pendidikan Biologi 
Universitas Negeri Malang (2016) 

Bidang : Pendidikan Biologi, Botani 
No HP 08562516579 
Email : chandra@unitri.ac.id 
Alamat : Jalan Telaga Warna 98 Tlogomas 

Lowokwaru Malang 

 
 

Nama : Hasminar R. Fidiastuti, S.Si., S.Pd., M.Pd 
NIDN  0709018702 
TTL : Malang, 9 Januari 1987 
Pendidikan : S1 Biologi, S1 Pendidikan Biologi Univer 

sitas Negeri Malang (2010), S2 Pendidikan Bi- 
ologi Universitas Negeri Malang (2014) 

Bidang : Pendidikan Biologi, Mikrobiologi 
No HP  085649975311 
Email : indo.hasminar@gmail.com 
Alamat : Bumi Perkasa Regency F7, Desa. Ngijo, 

Kec. Karangploso, Kab. Malang 

mailto:as.lathifah01@gmail.com
mailto:chandra@unitri.ac.id
mailto:indo.hasminar@gmail.com
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Nama : Nugroho Aji Prasetiyo, S.Pd., M.Pd. 
NIDN 0721129101 
TTL : Pasuruan, 21 Desember 1991 
Pendidikan : S1 Pendidikan Biologi Universitas 

Negeri Malang (2013), S2 Pendidikan Biolo- 
gi Universitas Negeri Malang (2015) 

Bidang : Pendidikan Biologi, Mikrobiologi 
No HP : 081937120496 
Email : nugrohoajip21@gmail.com 
Alamat : Dusun Magersari, RT 03/ RW 06, Desa 

Purwoasri, Kec. Singosari, Kab. Malang 

 
Nama : Yuswa Istikomayanti, S.Si., S.Pd., M.Pd 
NIDN  0727108705 
TTL : Blitar, 27 Oktober 1987 
Pendidikan : S1 Biologi Universitas Brawijaya (2010), 

S1 Pendidikan Biologi Universitas Terbuka 
(2013), S2 Pendidikan Biologi Universitas 
Negeri Malang (2015) 

Bidang : Pendidikan Biologi, Ekologi 
No HP : 085646357563 
Email : yuswa2710@gmail.com 
Alamat : Jl. Grindulu Gg Kolam 4, RT 06/ 

07 Bunulrejo Blimbing, Kota Malang 

 
Nama : Zuni Mitasari, S.Pd., M.Pd 
NIDN 0712069002 
TTL : Tulungagung, 12 Juni 1990 
Pendidikan : Pendidikan Biologi Universitas 

Negeri Malang (2012), S2 Pendidikan Biolo- 
gi Universitas Negeri Malang (2015) 

Bidang : Pendidikan Biologi, Zoologi 
No HP : 085646317585 
Email : zmitasari@gmail.com 
Alamat : Jl. Kawi Selatan No. 55, Kel. Bareng, 

Kec. Klojen, Kota Malang 

mailto:nugrohoajip21@gmail.com
mailto:yuswa2710@gmail.com
mailto:zmitasari@gmail.com
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2. Kurikulum 

 

2.1 Profil Lulusan 

Profil lulusan disusun berdasarkan analisis SWOT (kebijakan universitas dan program 
studi) dan tracer study (masukan dari stakeholder), yang merupakan kebutuhan pangsa 
pasar dalam kaitannya dengan penyediaan tenaga kependidikan. Lulusan program studi 
pendidikan biologi diharapkan mampu mengembangkan diri dan berkarir sebagai: 

1. Pendidik Biologi 

Memiliki kompetensi merencanakan pembelajaran biologi, melaksanakan pembelajaran, 
dan mengevaluasi pembelajaran dengan prinsip-prinsip pendidikan yang mendidik, serta 
melakukan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan 
keilmuan biologi, teori-teori belajar terkini, perkembangan ilmu pengetahuan dan te- 
knologi, dan lingkungan siswa dan sekolah. 

2. Peneliti Pendidikan Biologi 

Memiliki kepekaan terhadap permasalahan pendidikan di biologi di lingkup kelas, seko- 
lah, dan nasional serta mampu memilih pemecahan masalah menggunakan prinsip dan 
prosedur penelitian yang rasional, baik secara mandiri maupun kelompok. 

3. Wirausahawan dalam bidang Pendidikan Biologi 

Memiliki jiwa berwirausaha dalam bidang pendidikan biologi yang dapat membuka lapa- 
ngan pekerjaan dan menyejahterakan masyarakat. 

2.2 Capaian Pembelajaran 

Kurikulum Prodi Pendidikan Biologi UNITRI disusun berdasarkan Undang-undang 
(UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No.14 tahun 2005 tentang Undang-un- 
dang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendi- 
dikan Nasional, Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
Berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tahun 2012 untuk jenjang/ 
level 6 (setara lulusan S-1) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2014, maka 
Standar Kompetensi dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran untuk Lulusan Prodi S-1 
Pendidikan Biologi Universitas Tribhuwana Tunggadewi, sebagai berikut. 
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Unsur Capaian Pembelajaran 

Sikap 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 
sikap religius; 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas ber- 
dasarkan agama, moral, dan etika; 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, ber- 
bangsa, bernegara, peradaban berdasarkan Pancasila; 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memili- 
ki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan keper- 
cayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

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

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahli- 

annya secara mandiri; 
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirau- 

sahaan. 

Keterampilan 

Umum 

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

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau 
kritik seni; 

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

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

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

7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan 
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawab- 
nya; 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelaja- 
ran secara mandiri; 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan mene- 
mukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 
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Keterampilan 

Khusus 

1. Mampu merancang pembelajaran biologi berdasarkan pada Standar 
Nasional Pendidikan sehingga menghasilkan desain pembelajaran sesuai 
dengan perkembangan IPTEKS, perkembangan peserta didik, dan 
karakteristik lingkungannya. 

2. Mampu melaksanakan pembelajaran biologi dengan berbagai pendeka- 
tan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran berdasarkan Standar 
Nasional Pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS sehingga peserta 
didik mampu mencapai tujuan pendidikan 

3. Mampu mengevaluasi proses dan hasil belajar biologi berdasarkan pada 
prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi yang tertuang dalam Standar 
Nasional Pendidikan sehingga menghasilkan data yang berguna untuk 
berbagai tujuan. 

4. Mampu memecahkan masalah pembelajaran biologi melalui penelitian 
sesuai dengan perkembangan IPTEKS, perkembangan peserta didik, 
dan karakteristik lingkungan. 

5. Mampu mengkomunikasikan hasil-hasil pemecahan masalah pembe- 
lajaran biologi dalam berbagai forum formal maupun informal untuk 
membantu upaya peningkatan mutu pembelajaran biologi. 

6. Mampu mengambil keputusan hasil belajar peserta didik dalam pembe- 
lajaran biologi, pemberian tindak lanjut serta pelaporannya, berdasar- 
kan analisis data asesmen 

7. Mampu mengambil keputusan perbaikan mutu pembelajaran biologi di 
kelas maupun di sekolah berdasarkan hasil refleksi pembelajaran yang 
dilakukan secara mandiri maupun kolaboratif. 

8. Mampu bertanggungjawab terhadap tugasnya sebagai guru serta menun- 
jukkan menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, rasa 
bangga dan percaya diri menjadi guru, dan berkomunikasi secara efektif, 
berlandaskan kode etik guru, baik di kelas, sekolah, maupun di mas- 
yarakat. 

9. Mampu menyelenggarakan proses belajar dan mengajar bagi seluruh 

lapisan masyarakat yang majemuk berbasis pendekatan multikultural. 
Penciri PS Pendidikan Biologi UNITRI 

10. Mampu mengidentifikasi kearifan lokal daerah dan mengembangkannya 
menjadi sumber belajar. 

11. Mampu mengembangkan karakter wirausaha dalam bidang pendidikan 
biologi 

Pengetahuan 1. Menguasai konsep, prinsip, dan prosedur dasar biologi melalui kerja 
ilmiah minimal sesuai dengan kedalaman dan keluasan bagi pembelaja- 
ran biologi di sekolah 

2. Menguasai teori dan prinsip-prinsip pendidikan yang mendalam sehing- 
ga dapat menerapkannya sesuai dengan materi biologi dalam pendidikan 
terkini 

3. Menguasai konsep dasar penelitian pendidikan melalui praktik sehingga 
memiliki pemahaman yang utuh tentang pemecahan masalah melalui 
penelitian pendidikan. 

Penciri PS Pendidikan Biologi UNITRI 

4. Menguasai konsep kewirausahaan 
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2.3 Sajian Mata Kuliah 

Berikut ini sajian mata kuliah yang dapat ditempuh oleh mahasiswa. Sajian mata kuliah 
terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. 

2.3.1 Mata Kuliah Wajib 

Nama Mata Kuliah Kode SKS Semester 

Pendidikan Agama Islam UTA12xx 2  

Pendidikan Agama Kristen Katolik UTA12xx 2  

Pendidikan Agama Kristen Protestan UTA12xx 2  

Pendidikan Agama Hindu UTA12xx 2  

Pendidikan Agama Budha UTA12xx 2  

Bahasa Indonesia UTA12xx 2  

1 Bahasa Inggris UTA12xx 2 
Pengantar Pendidikan PDA1201 2 

 

Fisika untuk Biologi PBA1201 2  

Matematika untuk Biologi PBA1202 2  

Teknik Laboratorium PBA1203 2  

Biologi Umum PBA1301 3  

Kimia untuk Biologi PBA1302 3  

Total SKS Semester 1 20  

Pendidikan Pancasila UTA22xx 2  

Kewirausahaan UTA22xx 2  

Penulisan Karya Ilmiah PDA2201 2  

Belajar dan Pembelajaran PDA2301 3  

2 Biokimia PBA2201 2 
Biologi Sel PBA2202 2 

 

Statistika PBA2203 2  

Zoologi Avertebrata PBA2204 2  

Morfologi Tumbuhan PBA2301 3  

Total SKS Semester 2 20  

Psikologi Pendidikan PDA3201 2  

Strategi Belajar Mengajar PDA3204 2  

Perkembangan Peserta Didik PDA3301 3  

Anatomi Tumbuhan PBA3201 2  

3 Botani Tumbuhan Rendah PBA3202 2 
Histologi PBA3203 2 

 

Zoologi Vertebrata PBA3204 2  
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Ekologi PBA3301 3  

Total SKS Semester 3 18  
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Nama Mata Kuliah Kode SKS Semester 

Kewarganegaraan 
Botani Tumbuhan Tinggi 
Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal 
Fisiologi Hewan 
Genetika 
Kemampuan Dasar Mengajar 
Mikrobiologi 

UTA42xx 
PBA4201 
PBA4202 
PBA4301 
PBA4302 
PBA4303 
PBA4304 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

 

 
4 

Total SKS Semeter 4 18  

Pendidikan Multikultural 
Evolusi 
Pembelajaran Berbasis Alam 
Fisiologi Tumbuhan 
Metode Penelitian 
Pengembangan Kurikulum Biologi 
Perkembangan Hewan 

PDA5201 
PBA5201 
PBA5202 
PBA5301 
PBA5302 
PBA5303 
PBA5304 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

 

 
5 

Total SKS Semester 5 18  

Wawasan Sosial Budaya Indonesia 
Asesmen dan Evaluasi 
Bioteknologi 
Anatomi dan Fisiologi Manusia 
Metodologi Penelitian Pendidikan 
Pembelajaran IPA Terpadu 
Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pem- 
belajaran Biologi 

UTA62xx 
PDA6201 
PBA6201 
PBA6301 
PBA6302 
PBA6303 
PBA6304 

2 
2 
2 
3 
3 
3 

3 

 

 
6 

Total SKS Semester 6 18  

Seminar Proposal 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 
Etika dan Pengembangan Profesi Pendidik 
Etika Bisnis 

UTA71xx 
UTA73xx 
UTA73xx 
PDA7201 
PBA7301 

1 
3 
3 
2 
3 

 

7 

Total SKS Semester 7 12  

Skripsi UTA86xx 6 8 

Total SKS Semester 8 6  
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2.3.2 Mata Kuliah Pilihan 

Nama Mata Kuliah Kode SKS Semester 

Semester 5 

Bioremediasi PBB5201 2 Gasal 
Budidaya Hewan dan Ragam Ternak PBB5202 2 Gasal 
English for Biology Teacher PBB5203 2 Gasal 
Pembelajaran Laboratorium PBB5204 2 Gasal 
Pengajaran Remedial PBB5205 2 Gasal 
PTK dan Lesson Study PBB5206 2 Gasal 
Urban Farming PBB5207 2 Gasal 

Semester 6 

Manajemen Berbasis Sekolah*) PBB6201 2 Genap 
Pembelajaran Berbasis IT PBB6202 2 Genap 
Pengantar Publikasi Ilmiah PBB6203 2 Genap 
Problematika Pendidikan PBB6204 2 Genap 

Semester 7 

Biokonservasi PBB7201 2 Gasal 
Etnobotani PBB7202 2 Gasal 
Gizi dan Pangan PBB7203 2 Gasal 
Parasitologi PBB7204 2 Gasal 

Total SKS 30  
 

2.3.3 Deskripsi Mata Kuliah 
Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, 

Pendidikan Agama Hindhu dan Pendidikan Agama Budha(2 sks) 

Matakuliah Pendidikan Agama mempelajari pengertian agama, Tuhan yang Maha Esa 
dan ketuhanan sehingga mahasiswa dapat menumbuhkan kesadaraan untuk taat pada ag- 
ama, memiliki etos yang mencerminkan nilai-nilai dalam agama, seta turut berpartisipasi 
aktif dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. 

Bahasa Indonesia (2 sks) 

Matakuliah Bahasa Indonesia mempelajari keterampilan penggunaan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar secara lisan dan tulis dalam pengungkapan dalam kegiatan pem- 
belajaran dan penulisan karya ilmiah. Mempelajari pula keterampilan menulis baik be- 
rupa makalah, daftar pustaka, serta karya ilmiah. Mahasiswa dituntut dapat mamahami 
penerapan ejaan yang baik dan benar, bentukan kata/istilah serta keefektifan bahasa saat 
penggunaan dalam kalimat, penyusunan karya ilmiah, baik pada tahap pra penulisan, 
penulisan dan penyuntingan. 

Bahasa Inggris (2 sks) 

Matakuliah Bahasa Inggris mempelajari tentang keterampilan penggunaan bahasa Ing- 
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gris meliputi writing, reading, conversation dan translation. Mahasiswa dituntut dapat 
memahami kebutuhan penggunaan bahasa Inggris untuk mendukung dalam memahami 
literatur berbahasa Inggris serta mendukung profesionalismenya sebagai calon pendidik. 

Teknik Laboratorium (2 sks) 

Matakuliah Teknik Laboratorium mengajak mahasiswa untuk mempelajari prinsip kerja 
dalam laboratorium IPA dan laboratorium Biologi melalui prototype rancangan laborato- 
rium serta praktik mengelola kegiatan di Laboratorium. 

Kimia untuk Biologi (3 sks) 

Matakuliah Kimia untuk Biologi diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu 
mengaitkan konsep kimia dengan fenomena biologi dalam skala seluler dan molekul- 
er dan menyampaikan analisisnya secara sistematis serta bersikap ilmiah sebagai dasar 
pengembangan profesinya 

Fisika untuk Biologi (2 sks) 

Matakuliah Fisika untuk Biologi bertujuan agar mahasiswa dapat memahami gejala-ge- 
jala fisika dan kaitannya dalam bidang biologi. Kajian yang dipelajari meliputi besaran 
dan pengukuran, teori ralat sederhana, penyajian hasil ukur, analisis dimensional, kine- 
matika dan dinamika partikel dan beberapa hukum fisika yang berkaitan dengan bidang 
keilmuan biologi. 

Matematika untuk Biologi (3 sks) 

Matakuliah Matematika untuk Biologi mempelajari fungsi, kontinuitas, nilai ekstrim, lim- 
it, turunan, turunan fungsi, integral, trigonometri dan matiks dalam kaitannya dengan 
aplikasi secara biologis. 

Biologi Umum (3 sks) 

Matakuliah Biologi Umum mempelajari prinsip dan konsep biologi meliputi cakupan ilmu 
biologi, cara mempelajarinya, biologi sebagai ilmu dasar dan organisasi kehidupan. Kajian 
konsep biologi yang dibahas meliputi biologi sel, molekuler, biosistematik, anatomi, fisi- 
ologi, pertumbuhan dan perkembangan, mikrobiologi, genetika dan evousi, ekologi serta 
bioteknologi dan aplikasinya. 

Pengantar Pendidikan (2 sks) 

Matakuliah Pengantar Pendidikan mempelajari wawasan pendidikan terkait pemahaman 
terhadap hakikat manusia, hakikat pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi manusia. 
Mahasiswa juga diajak untuk mempelajari bagaimana sejarah pendidikan nasional, aliran 
pendidikan dan sistem pendidikan nasional. 

Pendidikan Pancasila (2 sks) 

Matakuliah Pendidikan Pancasila mempelajari sistem ketatanegaraan, dinamika pelaksa- 
naan UUD 1945 dan perkembangan paham kebangsaan di Indonesia. 
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Kewirausahaan (2 sks) 

Matakuliah Kewirausahaan mempelajari kiat-kiat untuk menumbuhkan jiwa enterpre- 
neurship dalam diri peserta didik. Kajian yang dipelajari adalah menganalisis peluang 
usaha berbasis bidang biologi dan pendidikan. 

Penulisan Karya Ilmiah (2 sks) 

Matakuliah Penulisan Karya Ilmiah mempelajari tentang macam-macam karya tulis il- 
miah, kode etik penulisan karya tulis ilmiah, format penulisan ilmiah, penulisan daftar 
pustaka, penyajian tabel, grafik, dan gambar, strategi pemilihan artikel dan teknik mensi- 
tasi artikel. Melalui matakuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mempunyai keterampi- 
lan khususnya dalam membuat karya tulis ilmiah berdasarkan kaedah-kaedah yang telah 
ditetapkan oleh universitas. 

Belajar dan Pembelajaran (3 sks) 

Matakuliah Belajar dan Pembelajaran mempelajari penerapan kurikulum pendidikan 
dasar hingga menengah atas di Indonesia khususnya dalam penerapan Pembelajaran 
Sains dan Biologi berdasarkan nilai filosofi dan hakikat pembelajaran dan metode pembe- 
lajaran yang efektif. 

Statistika (2 sks) 

Matakuliah Statistika mempelajari konsep dan aplikasi statistika sebagai alat bantu per- 
hitungan dalam penelitian biologi dan terapannya. Kajian yang dilakukan meliputi pen- 
gertian, kerangka dasar berpikir, data dan sajian data, variabel, penyajian data dan uji 
statistika dalam kaitannya dengan penelitian. 

Biokimia (2 sks) 

Matakuliah Biokimia mempelajari struktur kimia komponen penyusun tubuh organisme, 
proses kimia yang terjadi dalam metabolisme, organel yang terkait didalamnya serta ke- 
lainan yang timbul akibat gangguan metabolisme. 

Biologi Sel (2 sks) 

Matakuliah Biologi Sel mempelajari tentang konsep dan prinsip dari struktur dan fungsi 
sel serta keterkaitannya fungsi organel yang satu dengan yang lainnya. Materi yang dipela- 
jari yaitu struktur sel virus, sel prokariotik dan eukariotik; struktur dan fungsi dari dind- 
ing sel dan membran plasma; hubungan antar sel; struktur dan fungsi organel re, badan 
golgi, kloroplas, mitokondria, badan mikro, lisosom; struktur dan fungsi inti sel; sitoskel- 
eton, ribosom, silia, flagella, sentriol; pembelahan, pertumbuhan, dan diferensiasi sel. 

Morfologi Tumbuhan (3 sks) 

Matakuliah Morfologi Tumbuhan mata kuliah yang membahas pengertian organ vegeta- 
tif pada tumbuhan , memahami ciri, fungsi, perkembangan, bagian-bagian batang, daun, 
akar, bunga dan buah serta modifikasinya. Mahasiswa diharapkan dapat memahami, me- 
nerapkan dan mengkomunikasikan pengetahuan yangberhubungan dengan ciri, fungsi 
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dan perkembangan organ pada tumbuhan. 

Zoologi Avertebrata (2 sks) 

Matakuliah Zoologi Avertebrata mempelajari konsep-konsep dan prinsip dasar taksonomi, 
nomenklatur, dan klasifikasi hewan avertebrata (tidak bertulang belakang) berdasarkan 
ciri-cirinya serta membuat sistem klasifikasi hewan berdasarkan hasil pengamatan di 
lingkungan secara benar berdasarkan prosedur ilmiah. 

Psikologi Pendidikan (2 sks) 

Matakuliah Psikologi Pendidikan mempelajari konsep dasar gejala manusia dalam bidang 
pendidikan dan penerapannya, yang meliputi konsep dasarpsikologi pendidikan, ben- 
tuk-bentuk gejala psikis, perbedaan individu, belajar dan pembelajaran, evaluasi hasil be- 
lajar serta diagnostikkesulitan belajar. 

Perkembangan Peserta Didik (3 sks) 

Matakuliah Perkembangan Peserta Didik mempelajari tentang konsep dasar perkemban- 
gan, hukum/prinsip perkembangan, variasi, faktor-faktor yang mempengaruhi perkem- 
bangan, kebutuhan perkembangan baik moral maupun spiritual, dan karakteristik 
perkembangan untuk setiap fase perkembangan. 

Strategi Belajar Mengajar (2 sks) 

Matakuliah Strategi Belajar Mengajar mempelajari strategi pembelajaran yang paling ses- 
uai dengan materi, yaitu pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenang- 
kan agar pembelajaran berjalan lebih efektif dan efisien. 

Histologi (2 sks) 

Matakuliah Histologi mempelajari tentang prinsip dan konsep sel jaringan, organ, dan 
sistem organ manusia. Materi yang dibahas yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan 
otot, jaringan saraf, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, dan sistem 
kardiovaskular. 

Ekologi (3 sks) 

Matakuliah Ekologi mempelajari tentang konsep-konsep dasar ekologi, mengkaji tentang 
permasalahan lingkungan berdasarkan konsep ekologi. Mahasiswa diharapkan mampu 
mengungkap persoalan ekologi dan melakukan usaha pelestarian di lingkungan kampus 
area Kota Malang melalui pilot eksperimen fitoremediasi limbah cair dan penanggulangan 
sampah. 

Anatomi Tumbuhan (2 sks) 

Matakuliah Anatomi Tumbuhan mempelajari konsep struktur dan perkembangan 
anatomi tumbuhan meliputi struktur sel, jaringan, organ vegetatif, organ reproduktif dan 
kaitannya dengan lingkungan pada kehidupan sehari-hari. 
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Botani Tumbuhan Rendah (2 sks) 

Matakuliah Botani Tumbuhan Rendah mempelajari prinsip-prinsip pengelompokan (tak- 
sonomi) tumbuhan dan tata cara penulisan nama ilmiah tumbuhan serta keanekaragaman 
tumbuhan tingkat rendah y dari segi filogenetis, struktur, siklus hidup, tempat hidup, pen- 
gelompokkan, dan pemanfaatannya. 

Zoologi Vertebrata 

Matakuliah Zoologi Vertebrata mempelajari konsep-konsep dan prinsip dasar taksonomi, 
nomenklatur, dan klasifikasi hewan vertebrata (bertulang belakang) berdasarkan ciri-cir- 
inya serta membuat sistem klasifikasi hewan berdasarkan hasil pengamatan di lingkun- 
gan secara benar berdasarkan prosedur ilmiah. 

Kewarganegaraan (2 sks) 

Matakuliah Kewarganegaraan mengajak mahasiswa agar dapat bertindak cerdas serta 
tanggung jawab dalam memecahkan berbagai persoalan hidup dalam kaitannya dengan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan pada nilai dasar pan- 
casila. 

Kemampuan Dasar Mengajar (3 sks) 

Matakuliah Kemampuan Dasar Mengajar mempelajari keterampilan baik dalam hal teori- 
tis dan praktik dalam hal kemampuan dan keterampilan mengajar bidang studi sains. Hal 
yang dipelajari meliputi cara berkomunikasi, pemberian motivasi dan minat, keterampi- 
lan dalam pemberian penguatan, variasi dan beberapa keterampilan praktis lainnya dalam 
mendukung keberhasilan pembelajaran. 

Mikrobiologi (3 sks) 

Matakuliah Mikrobiologi mempelajari konsep-konsep dalam mikrobiologi, meliputi si- 
fat-sifat dan peranan mikroba dalam kehidupan, penerapan konsep mikrobiologi dalam 
kehidupan sehari-hari dan teknik dan prosedur dalam keterampilan dasar laboratorium 
saat mempelajari mikroba. 

Genetika (3 sks) 

Matakuliah Genetika mempelajari konsep dan prinsip dalam genetika Mendel, daar-dasar 
molekul genetika dan genetika populasi. Cakupan mata kuliah genetika meliputi genetika 
Mendel, mekanisme sel, determinasi seks dan pautan seks, pindah silang dan peta kromo- 
som, alel majemuk dan gen majemuk, materi genetika dan transfer informasi genetika, 
mutasi kromosom dan mutasi gen, genetika bakteri dan genetika virus, manipulasi DNA 
dan genetika populasi sebagai pengantar evolusi. 

Fisiologi Hewan (3 sks) 

Matakuliah Fisiologi Hewan mempelajari konsep dan prinsip-prinsip faal pada he- 
wan avertebrata dan vertebrata. Materi yang dipelajri meliputi struktur dan fungsi sel, 
makanan dan sistem pencernaan makanan, metabolisme, sistem peredaran darah, sistem 
pernafasan, ekskresi pada hewan invetebrata dan vertebrata, sistem koordinasi saraf, 
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sistem koordinasi hormon, alat indera: penglihatan, penciuman, kulit, pendengaran, dan 
alat keseimbangan. 

Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal (2 sks) 

Matakuliah Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal mempelajari potensi hayati dan ke- 
budayaan daerah dari lingkungan hidup sekitarnya sebagai kearifan lokal masyarakat 
menjadi karya ilmiah yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar serta menanamkan pada 
dirinya kecintaan untuk melestarikan kebudayaan dan keanekaragaman hayati. 

Botani Tumbuhan Tinggi (2 sks) 

Matakuliah Botani Tumbuhan Tinggi mempelajari prinsip-prinsip pengelompokan (tak- 
sonomi) tumbuhan dan tata cara penulisan nama ilmiah tumbuhan serta keanekarag- 
aman tumbuhan tingkat tinggi dari segi filogenetis, struktur, siklus hidup, tempat hidup, 
pengelompokkan, dan pemanfaatannya. 

Pendidikan Multikultural (2 sks) 

Matakuliah Pendidikan Multikultural menganalisis konsep warganegara Indonesia yang 
cerdas, memiliki tanggung jawab dan berpartisipasi sebagai warga masyarakat yang mul- 
tikultur dan warga dunia yang berbudaya. 

Pembelajaran Berbasis Alam (2 sks) 

Matakuliah Pembelajaran Berbasis Alam mempelajari konsep alam sebagai media dan 
sumber belajar biologi. Melalui matakuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengem- 
bangkan pembelajaran yang konstekstual berdasarkan lingkungan alam sekitarnya. 

Perkembangan Hewan (3 sks) 

Matakuliah Perkembangan Hewan mempelajari proses pertumbuhan dan perkembangan 
hewan, mulai proses pembentukan gamet, ovulasi dan fertilisasi, pembelahan segmentasi, 
perkembangan embrio dan perkembangan organ serta faktor-faktor internal dan ekster- 
nal yang mempengaruhinya. 

Fisiologi Tumbuhan (3 sks) 

Matakuliah Fisiologi Tumbuhan mempelajari konsep dan prinsip kerja jaringan tumbu- 
han yang meliputi sistem absorpsi dan transportasi, respirasi, nutrisi dan metabolisme, 
enzim dan hormon serta pertumbuhan dan perkembangan. Melalui matakuliah ini ma- 
hasiswa juga diharapkan dapat menerapkan konsep fisiologi tumbuhan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Pengembangan Kurikulum Biologi (3 sks) 

Matakuliah Pengembangan Kurikulum mempelajari filosofi konsep dasar, strategi dan 
model pengembangan kurikulum biologi, perencanaan, implementasi dan evaluasi kuri- 
kulum biologi. 
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Metode Penelitian (3 sks) 

Matakuliah Metode Penelitian mempelajari konsep, kaidah-kaidah berbagai pendekatan, 
teknik-teknik penelitian dan langkah-langkah penelitian baik pada penelitian kualitatif 
maupun kuantitatif yang didasarkan pada sikap dan metode ilmiah. 

Evolusi (2 sks) 

Matakuliah Evolusi mempelajari konsep, prinsip dan proses evolusi , evolusi berbagai 
mahluk hidup, mekanisme evolusi, variasi, filogenetik, bukti evolusi dan dunia masa de- 
pan. Mahasiswa diharapkan memperoleh wawasan tentang berbagai prinsip dan konsep 
evolusi, perkembangan teori evolusi dari masa ke masa, kemunculan pokariot, protista, 
tumbuhan, hewan invertebrate, vertebrata, dan manusia, mekanisme evolusi yang terjadi 
di alam, variasi genetic, seleksi alam, isolasi reproduksi, asal usul kehidupan dan perkem- 
bangan filogeninya, bukti evolusi, mutasi sebagai pengarah evolusi, dan dunia masa depan. 

Wawasan Sosial Budaya Indonesia (2 sks) 

Mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Indonesia ini memberikan wawasan tentang keane- 
karagaman, kesederajatan, dan kebermartabatan manusia sebagai individu dan makhluk 
sosial dalam berkehidupan dan bermasyarakat di Indonesia. Juga memberikan pemaha- 
man tentang estetika, etika, dan nilai-nilai budaya Indonesia yang menjadi pedoman bagi 
keteraturan dan kesejahteraan hidup dalam menata hidup bersama dalam masyarakat. 

Assesmen dan Evaluasi (3 sks) 

Matakuliah Asessmen & Evaluasi mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran biologi dan 
menyusun instrumen penilaian pembelajaran biologi sesuai dengan Pedoman Penilaian 
Permendikbud. 

Pembelajaran IPA Terpadu (3 sks) 

Matakuliah Pembelajaran IPA Terpadu mempelajari konsep IPA terpadu dan model-mod- 
el IPA terpadu. Mahasiswa diharapkan dapat melakukan analisis kompetensi kurikulum 
untuk menetapkan model keterpaduan, mengembangkan silabus IPA terpadu, mengem- 
bangkan RPP dan bahan ajar IPA terpadu, serta mengembangkan evaluasi IPA terpadu. 

Anatomi dan Fisiologi Manusia (3 sks) 

Matakuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia mempelajari anatomi dan hubungannya den- 
gan fisiologi manusia dan fenomena kehidupan untuk bekal melaksanakan tugas profesin- 
ya sebagai guru biologi. 

Metodologi Penelitian Pendidikan (3 sks) 

Matakuliah Metodologi Penelitian Pendidikan mempelajari tentang cara merancang, 
melaksanakan dan melaporkan suatu penelitian pendidikan berdasarkan penguasaan 
konsep, prinsip dan prosedur penelitian yang benar dan ilmiah. 

Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Biologi (3 sks) 

Matakuliah Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Biologi mempelajari ma- 
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cam-macam bahan ajar dan media pembelajaran biologi yang bisa dimanfaatkan dalam 
proses pembelajaran. Mahasiswa diharapkan dapat membuat bahan ajar dan media pem- 
belajaran biologi baik di SMP maupun SMA. 

Bioteknologi (2 sks) 

Matakuliah Bioteknologi mempelajari konsep, prinsip dan kajian bioteknologi. untuk me- 
nemukan, menganalisis, mengembangkan dan memecahkan permasalahan dengan pen- 
erapan teknologi. 

Seminar Proposal (1 sks) 

Matakuliah Seminar Proposal mengasah kemampuan mahasiswa dalam membahas topik 
penelitian, menyajikan secara tertulis serta mengkomunikasikannya secara mandiri. 

Etika dan Pengembangan Profesi Pendidik(2 sks) 

Matakuliah Etika dan Pengembangan Profesi Pendidik mempelajari wawasan tentang eti- 
ka dan moral, hubungan etika dengan berbagai bidang kehidupan manusia, ruang lingkup 
kajian etika, hati nurani sebagai fenomena moral, makna kebebasan manusia dan hubun- 
gannya dengan tanggung jawab, permasalahan nilai dan norma, permasalahan hak dan 
kewajiban, menjadi manusia yang baik, lingkup profesi guru, dan pentingnya etika dalam 
profesi guru. Etika merupakan suatu prinsip yang harus dimiliki seorang pengajar dalam 
kaitannya dengan profesionalisme kerja. 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/3 sks 

Matakuliah PPL ini megasah keterampilan mahasiswa dalam kaitannya mengaplikasikan 
pemahaman kegiatan pembelajaran melalui praktik langsung sehingga mampu mening- 
katkan aspek kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial serta merefleksikan hasil ke- 
giatan praktik lapangan sebagai evaluasi diri menjadi pendidik profesional 

Kuliah Kerja Nyata (KKN)/3 sks 

Matakuliah KKN memberikan keterampilan kepada mahasiswa melalui pengalaman 
langsung/praktek kerja tentang cara-cara mengintegrasikan dan mengamplikasikan berb- 
agai ilmu dalam merumuskan serta memecahkan permasalahan pembangunan : Hakekat 
masalah, tekhnik memecahkan masalah pemangunan, pemecahan masalah pembangu- 
nan secara pragmatis berdasarkan ilmu, teknologi dan seni, menggerakkan masyarakat 
dalam pertisipasinya untuk memecahkan masalah pembangunan. 

Etika Bisnis (3 sks) 

Matakuliah Etika Bisnis mempelajari tentang konsep-konsep etika dan teori etika dalam 
dunia bisnis serta kaitannya dengan isu moral di dunia bisnis. Melalui matakuliah ini 
mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan yang komprehensif dari prinsip dan 
konsep etika dan memahami bagaimana konsep tersebutditerapkan ke dalam problem 
etika yang terjadi di dunia bisnis dan profesinya sebagai pendidik. 
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Skripsi (6 sks) 

Skripsi bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam menuangkan dan menu- 
liskan kajian penelitian, memiliki pengalaman belajar untuk menerapkan kaidah-kaidah 
keilmuan dalam mengkaji berbagai masalah tentang keilmuan dan pendidikan biologi 
(bidang pengajaran) 

Pengajaran Remedial (2 sks) 

Matakuliah Pengajaran Remedial mempelajari prinsip-prinsip pengajaran remedial, diag- 
nosis kesulitan belajar siswa, teknik untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa, peleksa- 
naan remedial dan penilaian remedial. 

Pembelajaran Laboratorium (2 sks) 

Matakuliah Pembelajaran Laboratorium mempelajari konsep dan prinsip pembelajaran 
berbasis laboratorium. Pada matakuliah ini mahasiswa diharapkan dapat merancang dan 
mengembangkan tahapan-tahapan pembelajaran di laboratorium berdasarkan sikap dan 
metode ilmiah. 

Budidaya Hewan dan Ragam Ternak (2 sks) 

Matakuliah Budidaya Hewan dan Ragam Ternak mempelajari konsep dan prinsip pem- 
bibitan ternak, perkandangan, pakan, reproduksi, pencegahan hama dan penyakit hewan 
ternak. Melalui matakuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pemeliharaan 
ternak secara ilmiah dan produktif. 

Urban Farming (2 sks) 

Matakuliah Urban Farming mempelajari tentang konsep urban farming sebagai upaya 
penghijauan, teknik bercocok tanam di lahan terbatas serta wawasan lainnya dalam men- 
dukung kebersihan, tata lingkungan dan upaya penghijauan di kota besar 

Bioremediasi (2 sks) 

Mata kuliah Bioremediasi mempelajari prinsip bioremediasi kerusakan lingkungan; pe- 
manfaatan mikrobia (bakteri, fungi, konsorsium dan simbiosisnya), mikroalga, makroal- 
ga, makrofita maupun tumbuhan tingkattinggi untuk perbaikan lingkungan akuatik mau- 
pun terestrial; limitasi dan perkembangan bioremediasi;bioremediasi dan pengelolaan 
kualitas lingkungan. 

Etnobotani (2 sks) 

Mata kuliah Etnobotani mempelajari pemanfaatan sumberdaya alam bagi kehidupan 
masyarakat sehari-hari. Etnobotani juga mempelajari pemanfaatan tumbuhan berdasar- 
kan kearifan lokal daerah mahasiswa masing-masing sehingga dapat dimanfaatkan bagi 
mahasiswa lain 

English for Biology Teacher (2 sks) 

Matakuliah English for Biology Teacher mempelajari keterampilan dalam berkomunikasi 
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dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris diperlukan mahasiswa untuk mendukung 
profesionalismenya sebagai seorang tenaga pengajar. 

PTK dan Lesson Study (2 sks) 

Konsep dasar, karakteristik, tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas dan lesson 
study, identifikasi dan formulasi masalah dalam penelitian tindakan kelas; analisis da- 
lam penelitian kelas dan lesson study; format usulan penelitian tindakan kelas dan lesson 
study; contoh implementasi dalam mata pelajaran Biologi. 

Biokonservasi (2 sks) 

Matakuliah Biokonservasi mempelajari tentang konsep dasar lingkungan, makna konser- 
vasi, konsep, nilai dan karakter konservasi. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga dipelajari 
mengenai konservasi nilai, konservasi sumber daya baik sumber daya hayati dan sumber 
daya non-hayati. 

Parasitologi (2 sks) 

Matakuliah Parasitologi mempelajari tentang parasitologi secara umum, parasit para- 
sitism, simbiosis, peranan parasit dalam pemindahan bakteri dan virus pada manusia, 
pendekatan ekologi dalam mempelajari parasitologi, faktor - faktor yang mempengaruhi 
kepadatan parasit dan distribusinya serta pencegahan dan pengobatan penyakit parasit 
pada manusia.Mahasiswa sebagai calon ilmuan dan calon guru dapat memahami dasar- 
dasar parasitologi, dalam praktek sehari-hari dapat menerapkan kegunaannya baik se- 
bagai penunjang pengajaran biologi maupun yang berhubungan dengan kesehatan indi- 
vidu dan lingkungan. 

Gizi dan Pangan ( 2 sks) 

Matakuliah Gizi dan Pangan mempelajari wawasan tentang komposisi dan kandungan 
makanan bergizi, penyusunan menu makanan bagi beberapa penderita kelainan dan pen- 
yakit serta strategi penyajian makanan 

Manajemen Berbasis Sekolah (2 sks) 

Matakuliah Manajemen Berbasis Sekolah mempelajari ciri-ciri sekolah yang efektif da- 
lam kaitannya dengan manajemen terkait rencana pengembangan sekolah. Manajemen ini 
diperlukan dalam upaya menambah wawasan mahasiswa terhadap manajemen dan 
pelaksanaan praktisnya di lingkungan sekolah. 

Pengantar Publikasi Ilmiah (2 sks) 

Matakuliah Publikasi ilmiah mempelajari tentang cara mengomversi tugas akhir menjadi 
sebuah artikel ilmiah, menyunting, serta mempublikasikan artikel ilmiah mahasiswa pada 
jurnal ilmiah nasional, sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa. 

Problematika Pendidikan (2 sks) 

Matakuliah Problematika Pendidikan Biologi mempelajari berbagai situasi dan problema- 
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tika pendidikan terutama yang berada di daerah asal mahasiswa, serta memberikan solusi 
yang tepat terhadap problema tersebut. 

Pembelajaran Berbasis IT (2 sks) 

Matakuliah Pembelajaran Berbasis IT mempelajari cara membelajarkan biologi pada pe- 
serta didik menggunakan teknologi informasi sesuai era digital 

2.4 Tugas Akhir 

Tugas Akhir (TA) adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang disusun berdasar hasil peneli- 
tian, telaah pustaka, pemagangan, dan/atau praktek/inovasi produksi mandiri/wirausaha, 
dan atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan sepadan sesuai dengan ketentuan yang ber- 
laku di Universitas Tribhuwana Tunggadewi. TA harus disusun dengan berpedoman pada 
format penulisan tertentu sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas/ 
Jurusan. Bagi mahasiswa S1 Tugas Akhir berupa Skripsi dan memiliki beban 6 sks. Tugas 
Akhir ini merupakan prasyarat bagi mahasiswa untuk menempuh Ujian Akhir Studi. 

2.4.1 Persyaratan Memprogram 

Untuk memprogram Tugas Akhir, mahasiswa harus memenuhi beberapa persyaratan 
berikut : 
1. Telah menempuh minimal 130 sks, dengan IP Kumulatif minimal 2.0 tanpa nilai E 
2. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan mata kuliah wajib/prasyarat juru- 

san/program studi 
3. Memprogram Skripsi pada KRS semester yang bersangkutan, 
4. Mengisi formulir pengajuan rencana skripsi yang disediakan oleh Jurusan sebagai 

bukti pendaftaran dan penetapan dosen pembimbing 
5. Mata kuliah yang boleh ditempuh bersamaan dengan Tugas Akhir maksimal 2 mata 

kuliah, tidak termasuk mata kuliah KKN (Kuliah Kerja Nyata). 

2.4.2 Prosedur Penyusunan 

Mahasiswa yang menempuh Tugas Akhir harus mengikuti prossedur penyusunan sebagai 
berikut: 
1. Menyusun Usulan Penelitian (proposal) skripsi yang telah diajukan dan disetujui oleh 

dosen pembimbing. Tatacara penulisan proposal skripsi diatur dalam buku Pedoman 
Penulisan Skripsi Program Studi. 

2. Melakukan kegiatan penelitian. 
3. Melakukan kegiatan konsultasi kepada Dosen Pembimbing. 
4. Mencatat proses bimbingan Skripsi yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing 

pada Kartu Bimbingan Skripsi. 
5. Melakukan seminar proposal maupun seminar hasil atas persetujuan dosen pem- 

bimbing (atau disesuaikan dengan tahapan di masing-masing jurusan), dan ujian 
komprehensif. 

6. Mendapatkan pengesahan penyelesaian Tugas Akhir dari Dosen Pembimbing dan 
Dosen Penguji serta diketahui oleh Ketua Jurusan yang bersangkutan. 
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2.4.3 Persyaratan Dosen Pembimbing 

Persyaratan bagi dosen pembimbing Tugas Akhir mahasiswa program sarjana adalah se- 
bagai berikut: 
1. Dosen Pembimbing berstatus aktif dan tidak sedang tugas belajar, 
2. Pembimbing utama penulisan Skripsi minimal memiliki jabatan akademik Lektor dan 

bergelar Magister/sederajat, atau jabatan akademik Asisten Ahli dan bergelar Doktor/ 
sederajat. Diluar ketentuan ini, dapat ditetapkan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan den- 
gan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumberdaya. 

3. Pembimbing pendamping, jika memang diperlukan, serendah-rendahnya memiliki 
jabatan akademik Asisten Ahli. 

2.4.4.Waktu Penyelesaian 

Penulisan Skripsi dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) semester, dan apabila belum 
selesai dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) semester atas persetujuan Ketua/Sekretaris 
Jurusan setelah mempertimbangkan kemajuan yang dicapai. Jika dalam waktu 1 tahun 
skripsi belum dapat diselesaikan, maka Ketua/ Sekretaris Jurusan akan memanggil maha- 
siswa dan dosen pembimbing untuk mengidentifikasi masalah dan solusi yang tepat. Da- 
lam kondisi tertentu, sebelum 1 tahun, mahasiswa dapat mengajukan penggantian dosen 
pembimbing dengan ketentuan memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing sebel- 
umnya yang diketahui oleh Ketua/Sekretaris Jurusan. 

2.4.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dan format penulisan Tugas Akhir diatur tersendiri dalam buku Pedoman 
Penulisan Skripsi. 

2.5 Ujian Akhir Studi 
2.5.1. Sifat dan Tujuan 

1. Ujian Akhir Studi adalah ujian komprehensif yang diselenggarakan di akhir masa stu- 
di yang terdiri dari Ujian Skripsi dan Ujian Teori yang relevan. 

2. Ujian Akhir Studi dilaksanakan secara lisan di hadapan majelis penguji. 
3. Ujian Akhir Studi bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sar- 

jana Pendidikan (S. Pd). 

2.5.2 Materi 

Materi Ujian Akhir Studi terdiri dari: 
1. Skripsi 
2. Teori-teori yang relevan dengan disiplin ilmu masing-masing jurusan. 

2.5.3. Tata Cara Permohonan 

Tata cara permohonan Ujian Akhir Studi, meliputi: 
a. Memenuhi syarat-syarat administratif: 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut yang dibuktikan dengan 
KTM asli. 
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2. Menyerahkan kartu bimbingan. 
3. Mendaftar ke masing-masing jurusan/program. 
4. Menyerahkan keterangan lunas SPP dan biaya Ujian Akhir Studi. 
5. Menyerahkan biodata dan pas foto terbaru. 
6. Menyerahkan surat keterangan lolos uji plagiasi dari lembaga yang berwenang. 
7. Menyerahkan surat bukti telah melaksanakan Penelitian dari instansi tempat pene- 

litian (bagi mahasiswa yang melakukan Penelitian di instansi tertentu). 
8. Menyerahkan fotokopi ijazah SLTA yang sudah dilegalisir. 

b. Memenuhi syarat-syarat akademik: 
1. Menyerahkan Skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing. 
2. Lulus seluruh matakuliah wajib jurusan/program studi. 
3. Telah dinyatakan lulus teori oleh jurusan/program (mahasiswa diperbolehkan 

mengetahui status lulus teorinya sebelum mendaftar Ujian Akhir Studi). 
4. Menyerahkan fotokopi KRS sebagai bukti telah memprogram Tugas Akhir. 

2.5.4 Majelis Penguji 

Persyaratan mengenai majelis penguji Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 
1. Majelis Penguji berstatus sebagai dosen aktif dan tidak sedang tugas belajar, 
2. Majelis Penguji Ujian Akhir Studi ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/ 

Ketua Program, 
3. Majelis Penguji Ujian Akhir Studi terdiri dari dosen pembimbing dan dua dosen pen- 

guji independen, 
4. Salah satu anggota Majelis Penguji dapat berasal dari Jurusan/Program yang berbeda 

di lingkungan Fakultas Pendidikan yang relevan dengan topik Tugas Akhir maha- 
siswa, 

5. Peran dosen pembimbing dalam ujian akhir studi sebagai pendamping mahasiswa 
bimbingannya, 

6. Jika salah satu dosen penguji berhalangan hadir dalam Ujian Akhir Studi, maka Ujian 
Akhir Studi tetap dapat dilaksanakan, selanjutnya dosen yang berhalangan hadir dapat 
melaksanakan ujian akhir studi tersendiri dengan diketahui oleh Ketua/Sekertaris Ju- 
rusan/Program dan dapat dilaksanakan maksimal satu hari setelah pelaksanaan ujian, 

7. Jika dosen pembimbing berhalangan hadir, maka Ujian Akhir Studi hanya dapat 
diselenggarakan dengan persetujuan Ketua/Sekretaris Jurusan/Program dan maha- 
siswa serta wajib dihadiri oleh pimpinan jurusan/program (Ketua/ Sekertaris Juru- 
san), 

8. Anggota Majelis Penguji Ujian Akhir Studi minimal Lektor dan bergelar Master/ sed- 
erajat, atau Asisten Ahli dan bergelar doktor/sederajat. Diluar ketentuan ini, dapat 
ditetapkan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan dengan mempertimbangkan potensi dan 
ketersediaan sumberdaya Jurusan. Dalam kasus dan pertimbangan tertentu, Ketua/ 
Sekretaris Jurusan/Program berhak mengubah susunan calon anggota Majelis Pen- 
guji. 
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2.5.5 Waktu Pelaksanaan 

1. Durasi waktu Ujian Akhir Studi maksimum 90 menit. 
2. Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Akhir Studi setelah: 

• Memenuhi persyaratan administratif dan akademik 
• Memperoleh kesepakatan waktu penyelenggaraan dengan calon Majelis Penguji. 
• Jadwal dan tempat pelaksanaan ujian akhir diatur oleh jurusan/program studi 

masing-masing. 
3. Ujian dilaksanakan minimal dalam tempo dua minggu setelah persyaratan ad 

ministratif dan akademik terpenuhi. Dalam kasus dan pertimbangan tertentu, Ketua/ 
Sekretaris Jurusan/Program dapat menetapkan waktu berbeda untuk pelaksanaan uji- 
an. 

4. Peserta Ujian Akhir Studi wajib mengenakan pakaian atas putih, pakaian bawah 
hitam, jas almamater, dan berdasi. 

2.5.6 Penilaian 

1. Penilaian Ujian Akhir dilakukan dengan memperhatikan berbagai komponen, yaitu: 
− Kualitas Skripsi − Kemampuan untuk menjelaskan dan mempertahankan Skripsi − 
Penguasaan teori yang relevan dengan disiplin ilmu masing-masing jurusan/program 
studi − Perilaku/sikap mahasiswa pada saat ujian berlangsung 

2. Nilai Ujian Akhir ditentukan secara musyawarah oleh Majelis Penguji dan dinyatakan 
dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D atau E. 

3. Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Akhir sekurang-kurangnya memperoleh nilai C. 
4. Mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari nilai C, dinyatakan tidak lulus dan 

wajib mengulang ujian kembali. Ujian ulangan akan ditentukan oleh jurusan/pro- 
gram studi yang bersangkutan. 

 
2.5.7. Revisi Skripsi 

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus Ujian Akhir Studi dengan revisi, tidak berhak mem- 
peroleh nilai ujian pada saat pengumuman hasil Ujian Akhir Studi. Nilai ujian diu- 
mumkan setelah revisi disetujui Majelis Penguji dan diketahui oleh Ketua/Sekretaris 
Jurusan/Program. 

2. Point-point revisi yang disarankan oleh Majelis Penguji harus dituliskan dengan jelas 
pada Berita Acara Ujian Akhir Studi yang telah disediakan. 

3. Waktu yang disediakan untuk revisi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung 
sejak tanggal pengumuman hasil Ujian Akhir Studi dibuktikan dengan tandatangan 
persetujuan revisi dalam Berita Acara Ujian Akhir Studi oleh masing-masing Majelis 
Penguji. Apabila melampaui batas waktu tersebut, nilai ujian dibatalkan dan maha- 
siswa wajib mengulang Ujian Akhir Studi dengan jadwal yang ditentukan oleh Juru- 
san/Program. 
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2.5.8 Ujian Akhir Studi Ulang 

Ujian Akhir Studi bagi mahasiswa yang belum lulus pada ujian sebelumnya mengikuti 
aturan sebagai berikut: 
1. Ujian Akhir Studi ulangan hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang dinyatakan tidak 

lulus maupun mahasiswa yang terlambat menyelesaikan revisi Tugas Akhir, 
2. Mahasiswa wajib memperbaiki draft Skripsi sesuai dengan saran yang diberikan pada 

ujian akhir studi sebelumnya, 
3. Mendaftarkan kembali ke Jurusan/Program untuk mengikuti ujian akhir studi ulan- 

gan dengan persetujuan Dosen Pembimbing, 
4. Majelis Penguji adalah sama dengan majelis penguji pada ujian sebelumnya, atau di- 

tentukan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan/Program. 
5. Kesempatan mengulang diberikan maksimal 3 (tiga) kali sepanjang masa studinya 

belum habis. 
6. Jika mahasiswa telah mengikuti Ujian Akhir Studi ulangan 3 (tiga) kali dan belum juga 

dinyatakan lulus, kepadanya harus diberikan penugasan khusus yang ditentukan oleh 
Majelis Penguji dalam bentuk pembuatan resume/ ringkasan salah satu atau bebera- 
pa matakuliah yang dipandang masih kurang dikuasai. Waktu yang diberikan untuk 
pembuatan resume/ringkasan maksimal 1 (satu) bulan terhitung sejak tugas diber- 
ikan sepanjang masa studinya belum habis. Setelah hasil resume/ringkasan tersebut 
disetujui oleh Majelis Penguji, mahasiswa yang bersangkutan dapat dinyatakan lulus 
dengan nilai C. 

2.5.9 Pengumuman Hasil Ujian 

1. Setelah selesai ujian, Majelis Penguji dengan mempertimbangkan kriteria penilaian 
mengumumkan status ujian mahasiswa berupa: lulus, lulus dengan/ tanpa revisi, dan 
tidak lulus. 

2. Hasil ujian berupa nilai akan diumumkan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan/ Program 
setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban revisi ujian akhir 
yang dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan setiap Majelis Penguji pada berkas 
Berita Acara Ujian Akhir Studi mahasiswa yang bersangkutan serta kewajiban admin- 
istratif lainnya. Hasil ujian diumumkan dalam kegiatan Yudisium. Waktu dan tempat 
kegiatan yudisium ditentukan oleh jurusan/program studi. 

3. Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi setelah berkonsultasi dengan Majelis atau 
Tim Penguji, berhak melakukan penundaan pengumuman hasil Ujian Akhir Studi 
seorang mahasiswa dengan pertimbangan akademis ataupun administratif. 

4. Pada saat mahasiswa mengikuti pengumuman hasil Ujian Akhir Studi (Yudisium) ha- 
rus berpakaian sama seperti ketika mengikuti Ujian Akhir Studi. 

2.5.10 Kelulusan 

1. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian akhir studi berhak mendapatkan ijazah 
dan transkrip akademik. 

2. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian akhir studi dengan revisi, maka ijazah 
dan transkripnya tidak diberikan sebelum mahasiswa tersebut menyelesaikan dan 
menyerahkan revisinya. 
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3. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan/menyerahkan revisi maka berhak mendapa- 
tkan ijazah dan transkrip akademik disesuaikan dengan tanggal pada saat yudisium. 

4. Ijazah dan transkrip akademik diberikan pada saat pelaksanaan wisuda. Jika maha- 
siswa tidak mengikuti wisuda, maka ijazah dan transkrip harus diambil sendiri oleh 
yang bersangkutan dengan ketentuan telah menyelesaikan administrasi pendaftaran 
wisuda. 5. Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda dan ijazah belum diambil dalam 
jangka waktu satu tahun setelah tanggal kelulusan, jika ijazah hilang, rusak, atau ter- 
bakar bukan menjadi tanggung jawab Universitas Brawijaya. 6. Ijazah yang telah diter- 
ima jika di kemudian hari hilang, rusak, atau terbakar, tidak dapat diduplikasi atau 
diganti atau dibuatkan ijazah baru, tetapi akan dibuatkan surat keterangan Pengganti 
Ijazah. 

2.6 Program Semester Antara 

Program Semester Antara bertujuan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa un- 
tuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh, dalam rangka untuk 
meningkatkan indeks prestasi kumulatif (IPK), memperpendek masa studi, serta mengh- 
indari terjadinya putus studi. 

2.6.1 Ketentuan Program 

1. Mata kuliah yang ditawarkan dalam Program Semester Antara adalah mata kuliah 
program studi yang dipandang perlu diberikan oleh program studi, sepanjang pemi- 
nat mata kuliah tersebut memenuhi syarat kelayakan jumlah peserta. 

2. Dalam beberapa kasus tertentu, program studi dapat membatalkan mata kuliah yang 
ditawarkan dalam Program Semester Antara. 

3. Jumlah SKS yang diperkenankan diambil oleh mahasiswadalam Program Semester 
Antara adalah 9 SKS. 

4. Untuk dapat mengikuti Program Semester Antara, mahasiswa dikenakan biaya yang 
besarnya sudah ditentukan oleh universitas. 

5. Program dilaksanakan dalam kurun waktu minimal 8 minggu. 

2.7 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
2.7.1 Tujuan dan Hakikat 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sarana pembelajaran melalui kegiatan 
praktik melaksanakan kegiatan pengajaran dan pendidikan untuk mahasiswa calon guru 
pada Fakultas Ilmu Pendidikan. Program PPL bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa 
yang memiliki kemampuan dalam bidang pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional 
yang mantab. 

Kegiatan PPL dilaksanakan secara terprogram sebagai salah satu agenda kerja sama pihak 
Pendidikan Tinggi dalam hal ini Universitas Tribhuwana Tunggadewi (UNITRI) dengan 
sekolah-sekolah yang ada di Malang raya. Kegiatan PPL bermanfaat untuk mengembang- 
kan kreatifitas mahasiswa dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif, menarik, 
serta menyenangkan untuk peserta didik. 
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2.7.2 Syarat dan Pelaksanaan Kegiatan 

Syarat untuk mengikuti kegiatan PPL yaitu sebagai berikut: 
1. Mahasiswa telah memperoleh kredit kumulatif minimal 100 sks dan telah lulus mata 

kuliah prasyarat; 
2. Mahasiswa yang memprogram PPL harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada se- 

mester saat mengambil program tersebut. 

Pelaksanaan kegiatan PPL dilaksanakan di sekolah selama 10 minggu. Kegiatan PPL ter- 
diri dari beberapa tahap yaitu (1) orientasi lingkungan sekolah, (2) observasi kegiatan 
pembelajaran di kelas, (3) menyusun perangkat pembelajaran melalui Lesson Study, (4) 
melaksanakan praktik pembelajaran di kelas melalui lesson study dalam sebuah tim PPL. 
Penjabaran kegiatan PPL sebagai berikut. 

1. Orientasi Kegiatan Sekolah 
Kegiatan orientasi lingkungan sekolah dimaksudkan untuk mengenalkan mahasiswa 
kepada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang dimaksud yaitu lingkungan fisik, 
organisasi, tata tertib, serta budaya dan karakteristik sekolah. Penanggung jawab kegia- 
tan orientasi sekolah adalah Kepala Sekolah dan Koodinator PPL di sekolah. Kegiatan ini 
dilaksanakan di sekolah tempat PPL masing-masing mahasiswa pada minggu pertama 
kehadiran mahasiswa di sekolah. 

2. Observasi Kegiatan Pembelajaran di Kelas oleh Guru Pamong 
Kegiatan observasi dilakukan oleh semua anggota tim Lesson Study untuk mengamati 
proses pembelajaran oleh guru pamong. Kegiatan observasi yaitu merekam setiap tahapan 
kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran guru dan mengamati efek- 
tifitas proses belajar mengajar. Hasil observasi sebagai saran perbaikan selanjutnya digu- 
nakan untuk rencana pembelajaran selanjutnya oleh tim PPL. 

3. Penyusunan Perangkat Pembelajaran 
Penyusunan perangkat pembelajaran merupakan kegiatan untuk menyusun rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP), termasuk di dalamnya media, bahan ajar, dan instru- 
men penilaian sesuai dengan bidang studi mahasiswa. Perangkat pembelajaran disusun 
dari SK/KI dan KD hasil identifikasi pada tahap dengan mengacu pada silabus yang dis- 
usun Guru Pamong. 

Perangkat pembelajaran disiapkan secara individual oleh masing-masing mahasiswa den- 
gan bimbingan Guru Pamong. Khusus untuk keperluan Lesson Study, perangkat pem- 
belajaran disiapkan secara kolaboratif dengan teman sejawat. Hasil kolaborasi tersebut 
selanjutnya dikonsultasikan dan dimintakan persetujuan kepada Guru Pamong dan/atau 
Dosen Pembimbing PPL. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah latihan pada minggu ke-2 
dan ke-3 kehadiran mahasiswa di sekolah, di sela-sela kegiatan pengamatan pelaksanaan 
pembelajaran. 
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4. Pelaksanaan Pembelajaran 
Pelaksanaan praktik pembelajaran terbimbing dilakukan sesuai rencana dengan menerap- 
kan seluruh perangkat pembelajaran yang telah disiapkan secara individual. Pada kegiatan 
ini mahasiswa diberi kesempatan melaksanakan praktik pembelajaran dalam bimbingan 
Guru Pamong. Dalam satu periode PPL setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan prak- 
tik pembelajaran (open class) sebanyak 5-7 kali. 

Kegiatan Lesson Study dilaksanakan oleh satu tim PPL dan secara bergiliran menjadi guru 
model di kelas. Saat guru model melaksanakan kegiatan pembelajaran anggota tim PPL 
lainnya bertindak sebagai observer kegiatan pembelajaran. Pengamatan atau observasi 
difokuskan pada aktivitas siswa di kelas sebagai cerminan aktivitas guru praktikan saat 
mengajar. Setiap selesai melaksanakan praktik pembelajaran (open class) dilakukan di- 
skusi yang dimaksudkan untuk merefleksi pelaksanaan praktik pembelajaran yang telah 
dilakukan. Diskusi diikuti oleh seluruh observer. Materi diskusi didasarkan pada hasil 
pengamatan terhadap pembelajaran yang telah berlangsung dengan semangat meningkat- 
kan kualitas pembelajaran. Diupayakan dari hasil diskusi tersebut dapat dirumuskan pela- 
jaran berharga (best practices) yang dapat diadaptasi baik oleh mahasiswa praktikan, ma- 
hasiswa pengamat, maupun bagi Guru Pamong dan guru bidang studi di sekolah latihan. 
Secara berkala mahasiswa tim PPL melaporkan kegiatan PPL yang dilakukan kepada guru 
pamong dan dosen pembimbing PPL sebagai kegiatan evaluasi PPL. Upaya kegiatan PPL 
melalui Lesson Study diharapkan mampu membangun karakter calon guru menjadi guru 
profesional dan siap melakukan kegiatan pembelajaran setelah lulus. 

2.7.3 Penilaian Kegiatan 

1. Sasaran Penilaian 
Penilaian PPL dimaksudkan untuk mengukur kompetensi mahasiswa dalam menyusun 
perangkat pembelajaran, melaksanakan praktik pembelajaran, serta sikap/perilaku maha- 
siswa selama PPL. Kompetensi penyusunan perangkat pembelajaran mencakup RPP dan 
perangkat penunjang lainnya. Kompetensi melaksanakan praktik pembelajaran mencak- 
up kemampuan performansi mahasiswa dalam membelajarkan kompetensi-kompetensi 
dalam kurikulum sekolah. Penilaian sikap mahasiswa mencakup (1) tanggung jawab, (2) 
kejujuran, (3) kedisiplinan, (4) kepemimpinan, (5) kesopanan, dan (6) pergaulan. 

2. Penanggung Jawab Penilaian 
Penanggung jawab nilai PPL ini adalah Kepala Sekolah, Guru Pamong, dan Dosen Pem- 
bimbing. Kepala Sekolah bertanggung jawab menilai sikap/perilaku mahasiswa selama 
PPL. Guru Pamong bertanggung jawab menilai kemampuan mahasiswa dalam me¬ny- 
usun perangkat pembelajaran dan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas. Sedang- 
kan Dosen Pembimbing PPL menilai kemampuan mahasiswa dalam menyusun RPP dan 
melaksanakan praktik pembelajaran di kelas dengan mempertimbangkan analisis hasil 
refleksi setiap pelaksanaan praktik pembelajaran. 
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3. Prosedur Penilaian 
Prosedur penilaian kompetensi mahasiswa dalam menyusun perangkat pembelajaran 
dilaksanakan dengan cara melihat perangkat pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa. 
Prosedur penilaian kompetensi mahasiswa dalam melaksanakan praktik pembelajaran di 
kelas dilaksanakan dengan mengamati secara terus-menerus (on going process) praktik 
pembelajaran yang dilakukan mahasiswa. Hasil pengamatan praktik pembelajaran di- 
harapkan segera dikomunikasikan kepada mahasiswa melalui diskusi refleksi. Nilai pada 
setiap latihan digunakan untuk mengetahui perkembangan kemampuan mengajar maha- 
siswa. Skor penilaian yang digunakan untuk menilai kompetensi mahasiswa pada setiap 
aspek adalah skor akhir proses pembimbingan (bukan skor ujian praktik /skor rata-rata 
dari beberapa kali pengamatan). 

2.7.4 Pembimbing PPL 

2.7.4.1 Kriteria Pembimbing 

Pembimbing PPL terdiri atas Dosen Pembimbing PPL, Guru Pamong, dan Kepala Seko- 
lah. Berikut ini penjelasan kriteria guru pamong, dan dosen pembimbing. 
1. Kriteria Guru Pamong 

• Mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran yang menjadi keahliannya 
minimal 5 tahun. 

• Guru tetap, berijazah minimal Sarjana (S1), diutamakan sudah memiliki Serti- 
fikat Pendidik. 

• Mata pelajaran yang dibina sesuai dengan latar belakang pendidikan. 
• Pernah mengikuti penataran/pelatihan/lokakarya tentang PPL. 
• Aktif dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). 
• Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang cara-cara membimbing maha- 

siswa calon guru. 
• Bersedia melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu. 

2. Kriteria Dosen Pembimbing 
• Berpendidikan minimal Magister/Master (S2) Kependidikan atau memiliki Serti- 

fikat AA/Pekerti. 
• Dosen tetap Universitas Tribhuwana Tunggadewi; 
• Pernah mengikuti penataran/pelatihan/lokakarya tentang PPL. 
• Bersedia melaksanakan tugas dengan penuh tanggung j awab dan tepat waktu. 

2.7.4.2 Tugas Pembimbing 

Berikut ini penajabaran tugas pembimbing PPL yaitu guru pamong, kepala sekolah dan 
dosen pembimbing. 
1. Guru Pamong memiliki tugas dan fungsi yaitu: 

• Memberi informasi tentang SK/KI dan KD serta silabus yang akan diajarkan oleh 
mahasiswa selama PPL. 

• Bersama dengan mahasiswa menyusun program kegiatan PPL. 
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• Membimbing dan menilai perangkat pembelajaran yang disusun mahasiswa. 
• Membimbing dan menilai mahasiswa dalam melaksanakan praktik pembelajaran. 
• Mendiskusikan hasil kegiatan mengajar bersama mahasiswa untuk perbaikan dan 

pengayaan penampilan mengajar selanjutnya. 
• Mendampingi pelaksanaan praktik Lesson Study mahasiswa, mulai dari peny- 

usunan perangkat pembelajaran (plan), praktik pelaksanaan pembelajaran (open 
class/do), sampai diskusi refleksi (see). 

2. Dosen Pembimbing memiliki tugas dan fungsi yaitu: 
• Memberi bimbingan praktik pembelajaran kepada mahasiswa di sekolah (3 kali 

kunjungan). 
• Mendampingi pelaksanaan praktik Lesson Study mahasiswa, mulai dari peny- 

usunan perangkat pembelajaran, praktik pelaksanaan pembelajaran (open class), 
sampai diskusi refleksi. 

• Memberikan alternatif solusi terhadap kendala teknis atau akademik yang diha- 
dapi mahasiswa selama pelaksanaan PPL 

• Memberikan penilaian pelaksanaan PPL 
• Membangun komunikasi yang positif dengan Guru Pamong dan Kepala Sekolah. 

3. Kepala Sekolah memiliki tugas dan fungsi yaitu: 
• Mengkoordinasikan kegiatan orientasi sekolah yang meliputi mempersiapkan pro- 

gram kegiatan orientasi sekolah 
• Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berkenalan dengan seluruh per- 

sonil sekolah dan siswa 
• Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan observasi terhadap 

lingkungan sekolah 
• Mengkoordinasikan pembimbingan PPL 
• Mengusahakan kelancaran pembimbingan dan pelaksanaan PPL. 
• Menilai aspek sikap/perilaku mahasiswa. 
• Mengoordinasikan penilaian PPL . 

2.7.5 Pembimbing PPL 

Kewajiban mahasiswa dalam kegiatan PPL yaitu sebagai berikut: 
1. Menaati peraturan yang berlaku di sekolah tempat kegiatan PPL 
2. Melaksanakan tugas dan kewajiban guru model dan observer sebagai kesatuan Tim 

Lesson Study. 
3. Menjadi panutan dan teladan dalam perkaataan dan perilaku di sekolah 
4. Melaksanakan tugas dalam kegiatan PPL sebagai kesatuan. 
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3. Etika dan Tata Tertib Akademik 

3.1 Etika Akademik 

Masyarakat akademik dicirikan salah satunya oleh, Keterikatan terhadap Etika Akademik 
yang berlaku secara universal, seperti kejujuran, keterbukaan, obyektifitas dan kemauan 
untuk belajar danberkambang serta saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif. 
Masyarakat kampus merupakan salah satu bagian penting dari Masyarakat Akademis. 
Oleh sebab itu seluruh komponen civitas akademika semestinya memahami dengan benar 
dan merasa terikat dengan etika akademik tersebut. Keterikatan dengan etika akademik 
harus tercermin dalam setiap aspek kegiatan akademik seperti, perkuliahan, penelitian, 
penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis dan sebagainya. Beberapa tindakan 
yang termasuk dalam kategori tindakan tidak etis, meliputi : 

a. Plagiarisme 

Mengambil gagasan / pendapat / hasil temuan orang lain, baik sebagian atau seluruhnya 
tanpa seijin atau tanpa menyebutkan sumber acuannya secara jujur. Tentang praktik pla- 
giarsme dalam konteks akademik, diatur secara terpisah dalam dokumen tersendiri 

b. Pemalsuan 

Mengganti atau meniru sesuatu dengan maksud memperoleh pengakuan sebagai sesuatu 
yang asli, seperti, pemalsuan nilai, tanda tangan presensi, gelar akademis, stempel dan 
dokumen-dokumen akademis maupun non akademis, serta memberikan keterangan atau 
kesaksian palsu. 

c. Kecurangan dalam Ujian (Cheating) 

Mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain untuk memperoleh keuntungan tertentu 
dan menggunakan alat bantu yang tidak diperkenankan dalam ujian. 

d. Tindakan Diskriminatif 

Membedakan perlakuan terhadap seseorang yang berkepentingan dalam kegiatan akade- 
mik yang didasarkan pada pertimbangan gender, agama, suku, ras, status sosial dan fisik 
seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang tersebut. 

e. Tindakan Suap-Menyuap 

Memberikan ataupun menerima imbalan uang, barang, atau bentuk lain yang dilakukan 
untuk mendapatkan keuntungan tertentu secara tidak sah baik bagi penerima maupun 
pemberi. 

f. Lainnya 

Tindakan tindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat akademik, misalnya : 
mengkonsumsi narkoba dan miras, melakukan tindakan kekerasan fisik dan psikologis, 
melakukan tindakan asusila dan sejenisnya. 
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3.2 Sanksi Pelanggaran Etika Akademik 

Kepada semua komponen civitas akademik ayng terbukti melanggar etika akademik akan 
dikenakan sanksi : 
a. Pelaku Cheating, digugurkan semua mata kuliah yang sedang ditempuh pada 

semester tersebut. 
b. Pelaku Plagiarism, Pemalsuan dan Suap, seberat-beratnya dikeluarkan dari Uni 

versitas Tribhuwana Tunggadewi. 
c. Pelaku Tindakan Diskriminatif, dikenakan sanksi administratif berupa peringa 

tan lisan, peringatan tertulis, skorsing atau dikeluarkan dari Universitas Tribhuana 
Tunggadewi 

d. Pelaku merendahkan martabat masyarakat akademik dikeluarkan dari Univer 
sitas Tribhuwana Tunggadewi 

e. Pelaku tindakan kriminal yang telah terbukti secara hukum dikeluarkan dari 
Universitas Tribhuwana Tunggadewi 

f. Bagi mahasiswa yang terlambat Registrasi Akademik dengan alasan apapun 
dikenakan sanksi Denda Progresif yang ditetapkan oleh DAK Universitas Tribhuwana 
Tunggadewi. 

g. Untuk beberapa pelanggaran etika akademik lainnya yang diatur dalam Ki 
tab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pihak berwajib dapat melakukan 
penuntutan hukum pada pelaku pelanggaran Etika akademik yang mengandung Un- 
sur Pidana. 

Dalam hal penegakannya etika akademik, ditunjuk lembaga yang berkompeten untuk me- 
negakkan dan menetapkan sanksi atas pelanggaran etika akademik. sebagai berikut : 
1. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) 
2. Senat Fakultas 
3. Badan Penjaminan Mutu dan, 
4. Senat Universitas 

3.3 Tata Tertib 

A. Di Ruang Administrasi/Kantor 
• Bagi mahasiswa diwajibkan untuk : 
• Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan / atau sandal). 
• Membawa KTM yang berlaku 
• Tidak Merokok, makan dan minum di dalam ruang administrasi / kantor 
Bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan diatas kepadanya tidak akan diberikan pe- 
layanan administrasi. 

B. Perkuliahan 
Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah bila : 
• Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan / atau sandal). 
• Tidak Merokok, Makan dan Minum di dalam ruang administrasi / kantor 
• Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan 
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• Tidak menggunakan / mengaktiThan alat komunikasi (Handphone, Pager dlsb.) 
• Tidak membuat Kegaduhan, 
• Tidak Mengotori ruang kuliah 
• Namanya tercantum dalam Presensi yang resmi. 
• Tidak terlambat lebih dari 10 menit. 
Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan diatas tidak diperkenankan mengikuti 
perkuliahan. 

C. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester 
Mahasiswa diperbolehkan mengikuti Ujian bila : 
• Hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, atau sekurang-kurangnya 30 menit sesudah pelak- 

sanaan ujian. 
• Berpakaian Atas Putih dan Bawah Hitam dan bersepatu. 
• Tidak saling meminjam perlengkapan ujian (seperti tip-ex, alat tulis, penggaris, dll.) 
• Tidak membawa tas, buku dan catatan lain kedalam ruang ujian, kecuali pada ujian 

yang bersifat Buka Buku (open book). 
• Membawa KRS dan Kartu Ujian yang berlaku 
• Namanya tercantum dalam Presensi Ujian yang resmi, serta meperoleh nilai kehad- 

iran sekurang-kurangnya 80%. 
• Tidak Merokok, Makan dan Minum di dalam ruang Ujian 
• Tidak keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali memperoleh ijin dari pen- 

gawas. 
• Tidak menggunakan / mengaktiThan alat komunikasi (Handphone, Pager dlsb.) 
• Tidak membuat Kegaduhan, 
• Tidak Mengotori ruang ujian 
• Tidak melakukan tindakan curang (cheating) 

Bagi mahasiswa yang tidak mematuhi tata tertib diatas dikenakan berbagai sanksi sebagai 
berikut : 
1. Tidak diperkenankan mengikuti Ujian 
2. Dikeluarkan dari ruang ujian 
3. Menunjukkan surat ijin mengikuti ujian dari BAA 
4. Dilarang Meneruskan Ujian 
5. Digugurkan seluruh ujian yang ditempuh pada semester tersebut 

D. Ujian PPL, Tugas Akhir/Skripsi, dan Yudisium 
Selama Mengikuti Ujian Tugas Akhir / Skripsi, dan Yudisium, mahasiswa diwajibkan : 
• Mengenakan Pakaian Atas Putih, Bawahan Hitam, berdasi dan ber jas alamamater, 

bersepatu. 
• Mematuhi seluruh tata-tertib sebagaimana telah diuraikan di muka. 
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