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KATA PENGANTAR 

 

Universitas Negeri Surabaya telah tumbuh menjadi lembaga pencetak lulusan 

dengan spektrum spesifikasi dan bidang keahlian yang semakin luas. Unesa tidak hanya 

menghasilkan ahli kependidikan saja, melainkan juga tenaga ahli serta ahli madya untuk 

bidang-bidang non kependidikan pada industri, perusahaan, seni, olah raga, dan bidang-

bidang lainnya. Dalam pendidikanpun, Unesa tidak saja menghasilkan guru dan tenaga 

kependidikan melalui program preservice, namun juga melalui program in-service, dan 

pascasarjana. Bahkan, akhir-akhir ini Unesa menjadi tumpuan bagi penyelenggaraan 

Program-Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan.  Dalam hal ini, Unesa telah 

mengarah dan merambah spektrum dunia kerja dan profesi yang semakin meluas dan 

beragam. 

Di sisi lain, tuntutan perlunya lulusan mempunyai kualifikasi tertentu menurut 

kriteria, semakin mengemuka di Unesa, sejak diperkenalkannya konsep KKNI (Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia) dari dunia vokasi. KKNI yang mengatur kualifikasi 

kemampuan dan keterampilan orang dari Level 1 sampai dengan Level 9, banyak 

menginspirasi lembaga pendidikan untuk melakukan pengembangan kurikulum. Profil 

lulusan lembaga pendidikan, yang akan mengisi dunia kerja, harus diorientasikan, 

disesuaikan, atau dicocokkan dengan KKNI ini, sebagai template tingkatan 

kemampuan/keterampilan tersebut. Dalam perkembangannya, tuntutan penyesuaian 

kurikulum pada KKNI tersebut bukan hanya sampai pada prodi-prodi vokasional, 

melainkan juga pada prodi-prodi dengan bidang akademik, dan profesi, khususnya prodi 

kependidikan. 

Dorongan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk melakukan 

perubahan kurikulum di setiap Perguruan Tinggi menjadi tantangan bagi Unesa untuk 

melakukan perubahan kurikulum. Setelah melalui proses yang cukup panjang dan 

kompleks, akhirnya Unesa dapat memberlakukan kurikulum baru yang disebut Kurikulum 

KKNI. 

Unesa menerapkan Kurikulum KKNI sejak tahun 2015. Seiring berjalannya waktu 

dipandang perlu adanya panduan yang mengatur bagaimana melaksanakan kurikulum baru 

tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan kurikulum baru tersebut tidak 

menyulitkan para pengguna dan tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Apalagi 

variasi, karakteristik, dan pemahaman antar-prodi di Unesa terhadap ide pengembangan 

kurikulum baru, sangat memungkinkan munculnya perbedaan fokus dan arah prodi dalam 

pengembangan. Oleh karenanya, FMIPA memandang perlu untuk menerbitkan “Panduan 

Implementasi Kurikulum KKNI Bercirikan Ecopreneurship FMIPA Universitas Negeri 

Surabaya”. Panduan ini sebagai pedoman bagi program studi dan dosen di lingkungan 

FMIPA untuk menerapkan Kurikulum KKNI Bercirikan Ecopreneurship, yakni 

pengembangan jiwa wirausaha yang memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan 

lingkungan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Rasional 

 Landasan pengembangan panduan kurikulum di Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 

44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT), Statuta Univeristas 

Negeri Surabaya, Renstra Universitas Negeri Surabaya tahun 2016-2020, dan Renstra 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) tahun 2016-2020, 

disusunlah kurikulum yang memiliki keabsahan pemberlakuan berdasarkan landasan 

hukum. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum di FMIPA Unesa memperhatikan 

aturan yang berlaku. 

 Landasan filosofis pengembangan kurikulum KKNI SNPT FMIPA Unesa, 

sebagaimana yang tertuang dalam visi Unesa dan FMIPA yakni Unggul dalam 

Kependidikan MIPA Kukuh dalam Keilmuan MIPA, kurikulum ini bermuara pada 

keunggulan dalam bidang pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan 

kukuh dalam keilmuan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Hal ini sesuai dengan 

amanat yang diemban FMIPA Unesa sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi 

Kependidikan (LPTK) yang mendapat perluasan mandat menghasilkan lulusan sarjana 

pendidikan dan sarjana non-kependidikan bercirikan ecopreneurship. Ecopreneurship 

adalah konsep kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi profit, melainkan juga 

peduli terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan sesuai dengan motto: 

FMIPA kampus konservasi. 

 MIPA dapat diartikan sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara 

sistematis, yang dalam penggunaannya secara umum terkait pada gejala-gejala alam 

serta ide-ide, struktur- struktur dan hubungan-hubungannya yang diatur menurut urutan 

yang logis yang dapat disajikan secara formal maupun hasil intuisi. Hakikat MIPA 

tersusun atas beberapa karakteristik yaitu: (1) proses ilmiah, yang dinamis mengacu 

kepada metode ilmiah; (2) sikap ilmiah, sebagai contoh sikap ilmiah adalah kejujuran, 

ketekunan, konsisten; (3) produk ilmiah, yang disajikan sebagai fakta konsep, teori, 

hukum, prosedur, postulat; dan (4) untuk matematika, memiliki objek kajian yang 

abstrak. 
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Gambar 1.1 Model Pembelajaran di FMIPA  

  

Pengembangan model pembelajaran di FMIPA mencakup teori, praktek dan penelitian. 

Teori dan hasil penelitian yang terkait diimplementasikan dalam proses pembelajaran. 

Selama proses pembelajaran tersebut dilakukan kegiatan praktikum untuk menguji atau 

menguatkan teori. Pembelajaran  dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi, membentuk sistem pembelajaran kombinasi (blended 

learning). 

 Mengacu uraian sebelumnya, maka perlu disusun kurikulum KKNI SNPT. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran 

lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan program studi mengacu Permenristekdikti No 44/2015. Kurikulum 

FMIPA Unesa secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengalaman yang akan 

dihayati oleh mahasiswa MIPA untuk dapat dinyatakan telah menyelesaikan suatu 

program pendidikan di FMIPA Unesa. Atas dasar itu, kurikulum FMIPA yang inovatif 

telah mengadopsi dan mengadaptasikan berbagai kecenderungan dan regulasi mutakhir 

seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), tuntutan abad ke-21, 

Perpres Nomor 12/2008 tentang KKNI, Permenristekdikti Nomor 44/2015 tentang 

SNPT, dan telah dirancang untuk menyediakan pengalaman yang relevan bagi 

mahasiswa, sehingga terwujud dokumen kurikulum (written curriculum). Kurikulum 

Theories  

Research  Practice  
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sebagai dokumen tidaklah cukup dan tidak ada artinya kalau tidak diterapkan. Dokumen 

yang telah tersedia itu harus diimplementasikan dalam pembelajaran agar ide-ide 

inovatif dan relevan tersebut untuk pengembangan diri mahasiswa dapat diwujudkan.  

 Sebelum kurikulum dapat diterapkan (sebagai actual curriculum), langkah krusial 

pertama yang harus dilewati adalah mengoperasionalkan kurikulum itu (written 

curriculum) ke dalam bentuk perangkat pembelajaran. Untuk maksud itu perlu 

dikembangkan Panduan Implementasi Kurikulum MIPA Unesa. Beberapa rasional yang 

memperkuat perlunya panduan yang dimaksud sebagai berikut. 

1. Kurikulum FMIPA adalah sarana untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA 

melalui pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi. Oleh karena itu rancangan 

operasionalisasi kurikulum harus dilakukan oleh setiap dosen di program studi dalam 

batas-batas yang masih relevan. Panduan diperlukan untuk memenuhi produk yang 

dihasilkan.  

2. FMIPA memiliki kurikulum dengan karakteristik yang berbeda dari kurikulum-

kurikulum fakultas lain di Unesa. Kurikulum FMIPA Bercirikan KKNI dan 

Ecopreneurship. Perbedaan itu terletak antara lain pada filosofi keilmuan, standar isi 

perkuliahan, pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan. Aspek-aspek yang 

berbeda itu menuntut perlunya pengembangan panduan lebih spesifik yang 

mencerminkan karakteristik ke-MIPA-an selama tidak bertentangan dengan naskah 

akademik Pengembangan kurikulum Unesa. 

3. Hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap implementasi 

kurikulum berjalan, masih diperlukan penyamaan persepsi dalam implementasi 

kurikulum KKNI SNPT FMIPA.  

4. Cara-cara merumuskan komponen-komponen perangkat pembelajaran meskipun 

sederhana, sering kali memerlukan perhatian dan penyikapan yang serius. Akan 

sangat tidak produktif jika hal-hal yang sama dirumuskan oleh dosen dengan 

menempuh cara-cara dan hasil yang berbeda. Diperlukan pola yang disepakati yang 

menjadi acuan setiap dosen  dalam bentuk panduan. 

5. Panduan sangat diperlukan oleh dosen terutama pada saat melakukan perencanaan 

pembelajaran. Panduan harus menyediakan informasi yang akurat tentang bagaimana 

memilih metode/pendekatan pembelajaran yang sesuai, bagaimana merancang 

skenario pembelajaran, bagaimana memilih teknik asesmen dan mengembangan 

instrumennya, bagaimana menginterpretasi hasil penilaian. 
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6. Panduan Implementasi Kurikulum MIPA Unesa merupakan wujud komitmen warga 

FMIPA untuk tetap konsisten pada mutu  selaras dengan kebijakan mutu yang telah 

ditetapkan. 

  

B. Tujuan Penyusunan Buku Panduan Implementasi Kurikulum FMIPA Unesa 

 Buku Panduan Implementasi Kurikulum FMIPA Unesa bertujuan sebagai acuan 

bagi dosen FMIPA Unesa dalam mengoperasionalkan dan mengimplementasikan 

kurikulum di program studi masing-masing, meliputi: 

1. Merencanakan pembelajaran, meliputi: analisis kurikulum, menyusun RPS, 

kegiatan mahasiswa yang tertuang pada LKM, penilaian pembelajaran dalam 

bentuk asesmen, dan perangkat pembelajaran lain yang diperlukan. 

2. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa berbasis pilar-pilar 

pembelajaran MIPA, meliputi: pendekatan pembelajaran, proses pembelajaran, dan 

hasil pembelajaran.  

3. Melakukan evaluasi, meliputi: partisipasi, USS (kuis), tugas, dan US. 

Lebih lanjut tujuan pengembangan buku panduan implementasi kurikulum KKNI SNPT 

FMIPA adalah:  

1. Memberi landasan dalam evaluasi dan revisi kurikulum secara komprehensif di  

Prodi dan Jurusan selingkung FMIPA Unesa,  khususnya pada penataan koherensi 

konten kelompok mata kuliah dalam struktur kurikulum FMIPA Unesa. 

2. Memberi panduan dalam pengembangan RPS agar terwujud standarisasi dalam 

perencanaan dan implementasi perkuliahan berdasarkan SNPT dan ketentuan pokok 

pengembangan kurikulum Unesa  yang berlaku. 

3. Memberi panduan revisi kurikulum program studi atau jurusan di lingkungan 

FMIPA Unesa secara periodik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang 

ada. 

 

C. Karakteristik Pembelajaran 

Karakteristik Pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan Kurikulum KKNI 

pada perkuliahan di FMIPA Unesa menerapkan standar proses pembelajaran. Standar 

proses    pembelajaran    merupakan    kriteria minimal    tentang    pelaksanaan 

pembelajaran pada program studi untuk memeroleh capaian pembelajaran lulusan. 

Standar proses pembelajaran menurut Permenristekdikti no. 44 tahun 2015, mencakup: 
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(1) karakteristik proses pembelajaran (2) perencanaan proses pembelajaran, (3) 

pelaksanaan proses pembelajaran; dan (4) beban belajar (Satuan Kredit Semester/SKS) 

mahasiswa. Karakteristik proses pembelajaran bersifat: interaktif, holistik, integratif, 

saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 

Karakteristik-karakteristik proses pembelajaran tersebut diuraikan pada bagian  berikut. 

1. Proses pembelajaran interaktif, berarti pembelajaran di FMIPA untuk meraih 

capaian pembelajaran lulusan harus dilakukan dengan mengutamakan proses 

interaksi multi arah antara mahasiswa dan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, 

mahasiswa dengan berbagai sumber belajar lainnya.  

2. Proses pembelajaran di FMIPA bersifat holistik, di mana pola pikir yang 

komprehensif dan luas didorong agar terbentuk melalui internalisasi keunggulan 

dan kearifan lokal maupun nasional. 

3. Integratif, dalam pembelajaran di FMIPA proses pembelajaran dilaksanakan 

secara integrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan pada satu kesatuan 

program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.  

4. Proses pembelajaran saintifik, berarti proses pembelajaran pada pembelajaran di 

FMIPA mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik 

yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.  

5. Proses pembelajaran di FMIPA bersifat kontekstual, di mana proses pembelajaran 

disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah kontekstual 

dalam ranah keahliannya.  

6. Tematik, dalam pembelajaran di FMIPA, proses pembelajaran disesuaikan dengan 

karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata 

melalui pendekatan transdisiplin.  

7. Proses pembelajaran efektif berarti proses pembelajaran pada pembelajaran di 

FMIPA mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun 

waktu yang optimum.  

8. Proses pembelajaran di FMIPA bersifat kolaboratif, di mana proses pembelajaran 

melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

9. Berpusat pada mahasiswa, bermakna proses pembelajaran di FMIPA 

mengutamakan mahasiswa untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, 
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dan kebutuhannya, serta mengembangkan potensi dan kemandirian dalam mencari 

dan menemukan pengetahuan. 

 

Kurikulum KKNI di FMIPA Unesa memiliki ciri ecopreneurship yang 

mengembangkan karakter “Idaman Jelita”. Definisi ecopreneurship dikembangkan dari 

eco-innovation, eco-opportunity, dan eco-commitment. Ecopreneurship merupakan 

suatu proses menciptakan suatu nilai tertentu untuk keberlangsungan lingkungan. 

Karakter “Idaman Jelita” yang dimaksud adalah bahwa setiap program studi 

berkewajiban untuk menumbuh-kembangkan karakter mahasiswa Unesa, sesuai dengan 

moto Unesa growing with character, yang meliputi: Iman, Cerdas, Mandiri, Jujur, 

Peduli, dan Tangguh (dengan akronim: “Idaman Jelita”). Pembelajaran di FMIPA 

Unesa yang berpusat pada mahasiswa dilaksanakan berdasarkan pada pilar-pilar 

pembelajaran MIPA. Mata kuliah-mata kuliah pendukung ciri khas dan pilar-pilar 

pembelajaran yang dikembangkan melibatkan mata kuliah-mata kuliah wajib 

universitas dan fakultas, sebagai contoh: mata kuliah kewirausahaan, konservasi sumber 

daya alam dan lingkungan, serta mata kuliah-mata kuliah spesifik sesuai dengan 

program studi masing-masing, sebagai contoh: ethnomatematics, Matematika Realistik, 

Pemodelan Matematika, Fisika Bumi, Fisika Material, Fisika Instrumentasi, Kimia 

Bahan Alam, Bioteknologi, Ethnosains, Sains-edupreneurship.   
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BAB II 

PERANCANGAN PERKULIAHAN/PEMBELAJARAN  

 

A. Persiapan Mengajar: Pertanyaan Sebelum Memulai Perencanaan 

Peran dosen meliputi empat fungsi dasar: merencanakan, mengajar dan mendidik, 

mengakses, dan menganalisis. Mengajar adalah tugas kompleks. Sebagai dosen, kita 

akan membuat banyak keputusan pada saat pembelajaran berlangsung. Akan tetapi ada 

banyak hal yang dapat kita kerjakan sebelumnya untuk meningkatkan peluang 

keberhasilan pembelajaran. Agar harapan ini tercapai kita perlu mengajukan dan 

menjawab beberapa pertanyaan penting berikut sebelum pembelajaran mulai. 

a. Apakah dosen memahami TUJUAN pembelajaran yang akan dilakukan? 

Penetapan tujuan yang tepat akan memandu pembelajaran dosen menjadi bermakna 

bagi mahasiswanya, terutama untuk masa depannya. Pembelajaran tidak sekedar 

bertujuan agar mahasiswa menguasai materi kuliah sebanyak-banyaknya. Melalui 

pembelajaran materi perkuliahan yang dilaksanakan, seharusnya mahasiswa mampu 

mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai ecopreneurship di FMIPA 

Unesa, yakni: 

1) Eco-innovation adalah ide, pemikiran, dan/atau tindakan inovatif yang memiliki 

nilai ilmiah dan nilai ekonomi yang berkontribusi terhadap reduksi beban 

lingkungan. Perkuliahan yang bertujuan untuk mengaitkan materi perkuliahan 

dengan aspek permasalahan lingkungan, menumbuhkembangkan pemikiran 

kreatif mahasiswa, memberikan tantangan kepada mahasiswa, dan membuat 

mahasiswa mencurahkan pikirannya untuk mewujudkan tantangan itu, 

seharusnya dapat diwujudkan dosen FMIPA Unesa di dalam pembelajaran yang 

dilakukannya.   

2) Eco-opportunities adalah  kemampuan untuk melihat kesempatan untuk 

meningkatkan mutu akibat aspek lingkungan, namun tetap menggunakan 

komitmen terhadap lingkungan sebagai landasannya. Sebagai misal, perkuliahan 

tentang energi di FMIPA tidak cukup hanya literasi tentang energi dan 

persamaan-persamaan tentang energi, namun berbasis riset untuk meneliti energi 

alternatif yang berbasis konteks (energi dari sampah, mikrohidro, dan lain 

sebagainya) dan efisiensi penggunaan energi.  
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3) Eco-commitment adalah kesediaan untuk bekerja keras dan memberikan tenaga 

dan waktu untuk aktivitas perkuliahan yang menghasilkan pemecahan masalah 

atau karya ramah lingkungan.  

Ketiga dimensi ecopreneurship ini merupakan ciri FMIPA pada kemampuan 

umum dan nilai-nilai yang dimandatkan menjadi penciri lulusan Unesa: iman, 

cerdas, mandiri, jujur, peduli, tangguh, memiliki komitmen dan kesungguhan 

hati, serta memiliki jiwa wirausaha yang dilandasi oleh kesadaran menjaga 

lingkungan untuk generasi yang akan datang. 

b. Apakah dosen memahami fungsi materi yang akan diajarkan? 

Sesuai dengan visi FMIPA pada aspek pembelajaran, panduan untuk dosen 

FMIPA Unesa yang berkaitan dengan materi perkuliahan adalah sebagai berikut: 

1) Perkuliahan tidak sekedar bertujuan untuk membuat mahasiswa menguasai 

materi sebanyak-banyaknya.  

2) Materi perkuliahan merupakan sarana sentral untuk mewujudkan tujuan 

perkuliahan seperti telah diuraikan di atas.  

3) Dosen dengan pengetahuan materi yang kuat memiliki kemampuan yang 

lebih baik dalam memfasilitasi mahasiswa belajar, mengembangkan 

pemahaman konseptual mahasiswa, dan memberikan tantangan kepada 

mahasiwanya. Dosen demikian lebih mudah mendorong mahasiswa 

mengajukan pertanyaan dan komentar. Dia memiliki kemampuan analisis 

kesalahan dan kesalahpahaman mahasiswanya. Dengan perkataan lain, dosen 

harus memiliki kompetensi profesional, yang ditandai dengan pemahaman 

yang komprehensif dan mendalam pada disiplin ilmu yang diajarkannya. 

4) Materi yang dipilih dalam perkuliahan merupakan materi esensial dan cukup 

mendalam, yang memungkinkan mereka mengembangkan dirinya, 

berkembangnya rasa ingin tahunya untuk terus mempelajari materi itu 

semakin dalam, menggunakan materi itu sebagai bagian dari peluang untuk 

pemecahan masalah lingkungan. 

  

c. Karakteristik perkembangan dan pengetahuan awal apakah yang dimiliki 

mahasiswa? 
 

Sebelum merencanakan pembelajaran, dosen sebaiknya mereview karakteristik 

mahasiswa secara umum, dengan panduan sebagai berikut: 
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1) Pelajari dokumen yang ada (misal nilai perkuliahan pada semester 

sebelumnya, skor TPA, dan skor TEP) dan diskusikan dengan sejawat dosen. 

Berdasarkan kegiatan ini diperoleh “peta” mahasiswa. Manfaatkan pemetaan 

ini dalam pembentukan kelompok kolaboratif (agar anggotanya heterogen), 

dengan tetap mewaspadai adanya “penumpang gelap (free rider)” dalam 

kelompok itu. 

2) Pelajari kemampuan dan pengetahuan awal mahasiswa. Jangan sampai 

perkuliahan terlalu mudah bagi mereka, sehingga justru menjadi penghalang 

bagi perkembangan optimal dirinya. Dalam perspektif FMIPA, lebih baik 

mahasiswa kesulitan dan bersusah payah dengan tantangan berat dalam 

perkuliahan, dan tugas dosen memberikan bantuan saat dirasa perlu agar 

mereka menyelesaikan tantangan yang diberikan. Dengan kata lain, berilah 

mahasiswa tugas-tugas di area proximal developmentnya.     

3) Pelajari potensi-potensi mahasiswa yang kelihatannya tidak relevan dengan 

perkuliahan, tapi nantinya sedapat mungkin dapat dimanfaatkan dan 

dikembangkan. Sebagai misal, kemampuan “memperhatikan dengan sabar”, 

sangat berguna untuk meneliti, sebagai guru, atau memasarkan produk karya 

inovatifnya. 

4) Dalam perspektif FMIPA, semua karakteristik mahasiswa itu harus dianggap 

sebagai potensi untuk mewujudkan perkembangan optimalnya, terutama 

mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai ecopreneurship bagi diri 

dan dunia yang lebih baik. 

   

d. Tugas-tugas apakah yang akan diberikan dosen kepada mahasiswa? 

Sesuai dengan visi FMIPA yang berkaitan dengan pembelajaran, termasuk 

ecopreneurship, berikut adalah panduan bagi dosen FMIPA untuk merumuskan 

tugas-tugas untuk mahasiswa agar mengembangkan potensinya sesuai tujuan 

mata kuliah: 

1) Setiap mata kuliah diupayakan menghadirkan tugas proyek. Tugas proyek ini 

muncul dari kegiatan studi kasus, inkuiri, pemecahan masalah, atau memang 

dihadirkan khusus oleh dosen. Jika memungkinkan, tugas proyek merupakan 

gabungan dari beberapa mata kuliah, dan berbasis penelitian (misalnya untuk 

menghasilkan proposal PKM, penelitian mahasiswa, atau bagian dari 
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penelitian bersama dengan payung penelitian dosen). Tugas proyek ini 

menghasilkan produk yang memperhatikan aspek ecopreneurship. 

2) Setiap perkuliahan, kegiatan praktik/praktikum, tugas, dan tugas proyek 

diarahkan agar mahasiswa tidak sekedar tahu apa dan mengapa, namun 

sampai pada bagaimana dan bagaimana baiknya.  

 

e. Bahan-bahan apa saja yang digunakan oleh mahasiswa dan dosen? 

Dosen memiliki kebebasan tertentu dalam memilih bahan untuk mendukung 

tujuan pembelajaran, dengan panduan sebagai berikut. 

1) Perhatikan kualitas dan kemutakhiran bahan ajar yang digunakan 

2) Kembangkan bahan ajar (termasuk di dalamnya LKM) yang relevan dengan 

tujuan, dengan mengintegrasikan tugas projek di dalam bahan ajar itu. 

3) Bahan ajar harus mampu mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan TIK 

secara kreatif. 

4) Bahan ajar dalam bentuk power point (PPT) tidak sekedar 

“mempresentasikan pengetahuan”, tetapi dapat diawali dengan pertanyaan 

atau tugas, dan pengetahuan yang didapat dari hasil diskusi atau pengerjaan 

tugas itu kemudian diklarifikasi dengan materi yang ada didalam PPT. 

Klarifikasi tersebut tidak dimaksudkan untuk “membenarkan teori baku, dan 

menyalahkan hasil pekerjaan mahasiswa”, namun justru untuk memancing 

keingintahuan selanjutnya pada diri mahasiswa. 

5) Gunakan sarana e-learning Unesa untuk berbagai tujuan, termasuk 

didalamnya mengomunikasikan bahan ajar dengan mahasiswa. 

 

B. Perencanaan untuk Pembelajaran Efektif 

Perencanaan merupakan jantung pembelajaran yang baik. Mahasiswa akan belajar 

maksimal dari pembelajaran yang menarik dan ditata dengan teliti, diarahkan oleh 

pertanyaan-pertanyaan yang dipikirkan dengan serius, dan diperkaya dengan aktivitas 

dan bahan yang memberinya kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap.   Dosen memulai pengembangan perencanaannya dengan 

menetapkan capaian pembelajaran untuk satu semester, kemudian merencanakan 

bagaimana mencapai capaian tersebut dengan menata konten ke dalam unit-unit, 

menentukan kegiatan tiap unit, dan merancang alokasi waktunya. Berikut adalah 

pedoman terkait perencanaan  bagi dosen FMIPA:   
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1) Perencanaan dibuat dalam bentuk RPS dan kelengkapannya dilakukan sebelum 

perkuliahan dimulai.  

2) RPS direview oleh rekan sejawat, dan kemudian divalidasi oleh Ketua Jurusan. 

Rekan sejawat mereview RPS dari sisi tujuan dan isi. Ketua Jurusan memastikan 

tujuan belajar mata kuliah itu telah selaras dengan ide ecopreneurship FMIPA dan 

secara administratif sesuai format dan lengkap. 

3) Dari sisi kelengkapan perencanaan, aktivitas belajar di RPS harus jelas sehingga 

dapat dipahami oleh dosen serumpun dan harus memperhatikan konteks, 

alat/bahan, sumber belajar yang ada untuk mendukung ide ecopreneurship FMIPA. 

 

C. Komponen dan Sistematika RPS 

RPS hendaknya mempunyai komponen dan sistematika mengacu pada Naskah 

Akademik Pengembangan Kurikulum Unesa (2016) dengan susunan sebagai berikut: 

a. Identitas mata kuliah yang meliputi nama program studi, nama mata kuliah, bobot, 

kode mata kuliah, mata kuliah prasyarat, dan nama dosen pengampu. 

b. Capaian pembelajaran yang terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan 

umum, dan keterampilan khusus. 

c. Deskripsi mata kuliah yang menguraikan isi mata kuliah dan garis besar strategi 

perkuliahan. 

d. Referensi yang digunakan, diurutkan sesuai dengan tingkat penggunaannya dalam 

perkuliahan. Referensi utama ditulis pada nomor 1. 

e. Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari: 

1.1 Kemampuan Akhir 

1.2 Indikator 

1.3 Bahan Kajian 

1.4 Pendekatan/Model/Metode/Strategi Pembelajaran 

1.5 Waktu pembelajaran 

1.6 Pengalaman belajar 

f. Kisi-kisi Penilaian yang terdiri dari: 

1. Indikator 

2. Penilaian yang mencakup strategi penilaian, bentuk penilaian, instrumen, 

kriteria dan bobot yang diberikan. 

 

D. Langkah-langkah dalam pengembangan RPS 

a. Mengisi identitas RPS 

b. Menentukan capaian pembelajaran perkuliahan yang dapat dilakukan dengan 

analisis tugas  

c. Merumuskan deskripsi mata kuliah 

file:///C:/Users/DELL%20E6220/GENERAL%20EDUCATION/BAHAN%20KURIKULUM%20KKNI%20FMIPA_2016/BAHAN%20KURIKULUM%20KKNI%20FMIPA_2016/02-SN-DIKTI-dan-KPT-Dr.-Illah-Sailah-red.pdf
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d. Menentukan referensi yang sesuai dengan capaian pembelajaran perkuliahan mata 

kuliah yang telah dirumuskan 

e. Menentukan kemampuan akhir berdasarkan capaian pembelajaran yang telah 

ditetapkan 

f. Melakukan analisis tugas dan materi berdasarkan kemampuan akhir. 

g. Merumuskan indikator berdasarkan hasil analisis tugas dan materi. Rumusan 

indikator terdiri atas kata kerja operasional dan materi kuliah. Contoh rumusan 

indikator: Terampil membuat rangkaian listrik.Terampil membuat adalah kata kerja 

operasional (perilaku) rangkaian listrik adalah materi kuliah. 

h. Memilih bahan kajian yang mendukung ketercapaian kemampuan akhir dengan 

merujuk pada indikator. Seyogyanya materi yang ditentukan dikaitkan dengan 

aspek permasalahan lingkungan, menumbuhkembangkan pemikiran kreatif 

mahasiswa, memberikan tantangan kepada mahasiswa, dan membuat mahasiswa 

mencurahkan pikirannya untuk mewujudkan tantangan tersebut. Di samping itu 

pemilihan materi perlu mempertimbangkan kesempatan akibat aspek lingkungan, 

namun tetap menggunakan komitmen terhadap lingkungan sebagai landasannya dan 

menghasilkan pemecahan masalah atau karya lingkungan dengan 

mempertimbangkan karakteristik mata kuliah. 

i. Memilih strategi belajar yang relevan untuk mencapai kemampuan akhir yang 

dirumuskan dengan merujuk pada indikator. Dengan memperhatikan keterkaitan 

dengan aspek permasalahan lingkungan, penumbuhkembangan pemikiran kreatif 

mahasiswa dan dapat membuat mahasiswa mencurahkan pikirannya pada tantangan 

tersebut serta tetap berkomitmen terhadap lingkungan sebagai landasannya 

sehingga menghasilkan pemecahan masalah atau karya lingkungan dengan 

mempertimbangkan karakteristik mata kuliah. Dari karya atau produk mahasiswa 

bisa dipilih hasil/karya yang terbaik. Penerapan e-learning di dalam pembelajaran 

seharusnya dilakukan paling sedikit 3 kali dalam 1 semester. 

j. Memilih media/sumber pembelajaran sesuai dengan pesan yang akan disampaikan 

dan harus relevan dengan indikator dan kemampuan akhir dengan 

mempertimbangkan kepraktisan dan keefektifannya. Salah satu media yang 

digunakan adalah karya terbaik mahasiswa hasil pembelajaran pada program 

perkuliahan sebelumnya. Dalam rangka mengakomodasi inovasi di bidang 

teknologi, seharusnya perkuliahan menerapkan e-learning. Penentuan macam 

sumber belajar (alat/bahan) dirancang secara realistis sesuai dengan alat dan bahan 
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yang tersedia dengan memperhatikan pengembangan di masa yang akan datang. 

Salah satu sumber belajar dapat berasal dari website yang bersifat inovatif dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Sumber belajar yang digunakan hendaknya paling 

lama diterbitkan 5 tahun terakhir. Untuk mengatasi ketiadaan alat praktik dan atau 

alat ukur, manfaatkan secara optimal program aplikasi yang disediakan layanan 

smartphone. Sebagai contoh audio frequency generator (AFG) dapat diganti 

dengan aplikasi PA-Tone pada smartphone platform android. Penggunaan 

Seismograf dapat diganti dengan seismograph, vibration meter, atau multimeasure 

tool pada smartphone platform android.  

k. Merumuskan kegiatan perkuliahan/pengalaman belajar yang merupakan kegiatan 

utama yang direncanakan untuk dilakukan. Rumusan pengalaman belajar harus 

mencantumkan aktifitas mahasiswa, bahan kajian (konten) dan sumber belajar. 

Seyogyanya dipilih kegiatan perkuliahan yang lebih intensif melibatkan mahasiswa 

baik secara fisik maupun pikiran. 

l. Menyusun kisi-kisi penilaian dengan memperhatikan strategi, bentuk dan instrumen 

asesmen berdasarkan indikator dan kemampuan akhir yang telah dirumuskan. 

Penilaian menggunakan penilaian acuan patokan (PAP) yang penyusunannya 

mengacu pada indikator yang telah ditentukan, khusus pada kata kerja operasional 

dari indikator. 

 

 

E. Perangkat Pendukung Pembelajaran 

Perangkat pendukung pembelajaran merupakan kelengkapan yang harus 

disiapkan pada waktu merencanakan perkuliahan, akan digunakan selama 

pelaksanaan pembelajaran, dan saat melakukan evaluasi suatu proses pembelajaran. 

Perangkat pendukung pembelajaran terdiri atas: (1) Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS), (2) Sumber Belajar, (3) Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM), (4) 

Media Pembelajaran, (5) Instrumen Asesmen. Pengembangan perangkat 

pembelajaran mengacu pada Standar proses pembelajaran (pasal 10 SNPT), 

merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi 

untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup: (1) 

karakteristik proses pembelajaran (2) perencanaan proses pembelajaran, (3) 

pelaksanaan proses pembelajaran; dan (4) beban belajar mahasiswa. Karakteristik 
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proses pembelajaran bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, 

tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 

Interaktif, capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan 

proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen, mahasiswa dengan 

mahasiswa, mahasiswa dengan berbagai sumber belajar lainnya. Holistik, proses 

pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas 

dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 

Integratif, proses pembelajaran yang secara integrasi untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui 

pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Saintifik, proses pembelajaran yang 

mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang 

berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. Kontekstual, proses pembelajaran yang 

disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah 

keahliannya. Tematik proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik 

keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui 

pendekatan transdisiplin. Efektif, mementingkan internalisasi materi secara baik 

dan benar dalam kurun waktu yang optimum. Kolaboratif, proses pembelajaran 

bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan 

kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berpusat pada mahasiswa, 

proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, 

kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian 

dalam mencari dan menemukan pengetahuan.  

 

 

1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)  

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan rencana perkuliahan dalam garis 

besar yang akan dilakukan selama satu semester untuk setiap mata kuliah. Empat 

fungsi RPS yaitu preventif, direktif, korektif, dan konstruktif. Preventif, dapat 

mencegah pembelajar dari melakukan hal-hal yang tidak ada di dalam kurikulum. 

Direktif, memberikan arah secara rinci bagi pelaksanaan dan pengembangan 

perkuliahan yang mengacu pada kurikulum. Korektif, sebagai rambu-rambu yang 

harus ditaati dan sebagai pedoman dalam melaksanakan perkuliahan. Konstruktif, 
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menata urutkan penyajian pengalaman belajar sehingga memudahkan mahasiswa 

menguasai kompetensi. 

Berikut ini format RPS yang digunakan di FMIPA. 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Fakultas      : 

Program Studi      : 

Nama Matakuliah/ Bobot    : 

Kode Matakuliah     : 

Dosen Pengampu     : 

Capaian Pembelajaran Matakuliah/ Kompetensi : 

Deskripsi Matakuliah     : 

Referensi      : 

 

A. Kegiatan Pembelajaran 

Pert 

ke 

Kemampuan 

Akhir 
Indikator 

Bahan 

Kajian 

Pendekatan/Model/Me

tode/Strategi 

Pembelajaran 

Sumber 

Belajar/Media 

Alokasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar 

           

 

(*) kolom Penilaian pada tabel RPS di atas ditulis tersendiri seperti pada tabel 

berikut: 

B.  Kisi-kisi Penilaian 

INDIKATOR PENILAIAN 

STRATEGI BENTUK INSTRUMEN KRITERIA 

PENILAIAN 

     

 

Deskripsi Mata kuliah dibuat dalam bentuk narasi satu paragraf yang menguraikan 

mengenai konten (isi) matakuliah dan garis besar strategi dominan yang ditempuh. 

Referensi, menggunakan referensi terkini kecuali karena sifat matakuliah 

memerlukan referensi lama (Sejarah, Evolusi, dll). Disarankan ada referensi acuan 

yang berisi sebagian besar konten kuliah. Daftar referensi ini akan dijadikan acuan 

pengadaan bahan pustaka. Kemampuan Akhir merupakan hasil penjabaran capaian 

pembelajaran, berisi kemampuan akhir yang akan dicapai setelah menyelesaikan 

bahan kajian tertentu. Indikator terdiri atas kata kerja operasional  dan konten. 

Bahan Kajian diambil dari konten yang terdapat dalam indikator. 

Pendekatan/Model/Metode/Strategi Pembelajaran yang dipilih, seyogyanya 

melibatkan mahasiswa secara intensif dan sesuai digunakan dalam pembelajaran 

file:///C:/Users/DELL%20E6220/GENERAL%20EDUCATION/BAHAN%20KURIKULUM%20KKNI%20FMIPA_2016/BAHAN%20KURIKULUM%20KKNI%20FMIPA_2016/rps%20darmin
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MIPA. Sumber belajar adalah sumber-sumber informasi yang digunakan untuk 

mencapai indikator. Waktu merupakan rancangan waktu yang dialokasikan untuk 

mencapai kemampuan akhir. Pengalaman belajar merupakan rancangan 

pengalaman belajar yang mengandung tiga aspek secara eksplisit, yaitu aktivitas 

mahasiswa, konten perkuliahan dan sumber belajar.  

(*) Penilaian dijabarkan dalam kisi-kisi penilaian yang terdiri dari aspek indikator 

dan penilaian, indikator dapat dikutip dari RPS, sedangkan penilaian mencakup 

strategi penilaian, bentuk penilaian, instrumen penilaian dan  kriteria. 

Contoh RPS yang dicantumkan di sini untuk: 

1.  Prodi Pendidikan Matematika 

2.  Prodi Matematika 

3.  Prodi Pendidikan Fisika 

4.  Prodi Fisika 

5.  Prodi Pendidikan Kimia 

6.  Prodi Kimia 

7.  Prodi Pendidikan Biologi 

8.  Prodi Biologi 

9.  Prodi Pendidikan Sains 

 

2. Buku Ajar Mahasiswa (BAM) dan Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM) 

Buku Ajar Mahasiswa (BAM) 

Buku Ajar Mahasiswa (BAM) adalah sumber belajar yang  berisi uraian materi 

yang mendukung pencapaian kompetensi atau capaian pembelajaran yang telah 

dirumuskan di dalam RPS dari hasil analisis kurikulum dan analisis mahasiswa 

serta tantangan masa depan. Buku ini ditulis mengikuti format Unesco dan dengan 

mengindahkan kaidah penulisan buku Ajar baik. Penuturan di dalam BAM 

dilakukan menggunakan berbagai gaya seperti dialogis, naratif, atau gaya yang lain 

sesuai karakteristik konten matakuliah. 

Pertimbangan-pertimbangan di dalam menulis BAM antara lain: (1) BAM 

haruslah merespon cara belajar mahasiswa (teori belajar) seperti konstruktivisme, 

teori belajar sosial, dan sebagainya; (2) Merespon amanah undang-undang 

khususnya USPN dan Standar Nasional Pendidikan khususnya Standar Proses: 

Olah otak, olah raga, olah rasa, olah hati secara inovatif, kreatif, efektif dan 

menarik; (3) Mengakomodasi perbedaan individu dengan mempertimbangkan gaya 

belajar mahasiswa, faktor yang memengaruhi retensi serta tuntutan global: berpusat 
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pada mahasiswa, berbasis masalah, terintegrasi, menawarkan pilihan, disajikan 

secara sistematik, community oriented.  

Dengan demikian BAM yang dikembangkan bersifat interaktif, menantang, 

memberi ruang untuk prakarsa, konstruktivis, dan berpusat pada mahasiswa. 

Sebagai wujudnya BAM memuat berbagai fitur-fitur untuk menyajikan informasi 

melalui berbagai cara dan aktivitas penemuan. Tersedia pula aktivitas untuk 

mengecek pemahaman dan evaluasi diri. BAM dikembangkan bebas gender dan 

SARA. BAM haruslah dibuat bebas kesalahan (miskonsepsi), dan telah teruji 

kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan mahasiswa baik secara teoritik 

maupun empirik. 

Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM) 

LKM merupakan pedoman bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan yang 

terprogram. Jadi LKM adalah alat belajar. LKM berfungsi (1) mengaktifkan 

mahasiswa belajar, (2) membantu mahasiswa menemukan dan mengembangkan 

konsep; (3) melatih mahasiswa menggunakan keterampilan proses; (4) sebagai 

alternatif cara pelaksanaan kegiatan. 

Kriteria LKM yang dikembangkan di FMIPA: (1) mengacu pada Kurikulum; 

(2) mudah dicerna; (3) digunakan untuk menemukan konsep; (4) mendorong 

mahasiswa bekerja; (5) digunakan untuk melaksanakan tugas pemecahan masalah 

dan penarikan kesimpulan. 

Komponen LKM yang dikembangkan sangat bergantung kepada tipe LKM 

yang akan dikembangkan, paling tidak mengandung petunjuk penggunaan, tujuan 

yang akan dicapai dengan LKM tersebut. Bahan dan alat serta prosedur dapat 

ditentukan dan dikembangkan sendiri oleh mahasiswa. 

Buku ajar dan LKM minimal mencakup:  

1) Daftar isi,  

2) Petunjuk belajar petunjuk penggunaan fitur-fitur bagi mahasiswa maupun 

dosen,  

3) Kompetensi yang akan dicapai tujuan pembelajaran setiap sub pokok 

bahasan,  

4) Informasi pendukung berupa kata kunci yang berisi konsep penting, uraian 

materi, ringkasan materi serta glosarium, 

5) Latihan-latihan, dapat berupa soal perhitungan atau pertanyaan mengenai 

konsep 
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6) Petunjuk kerja, memuat kegiatan laboratorium dan non-laboratorium, dan  

7) Memuat soal-soal latihan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah.  

Kegiatan dalam Buku Ajar Mahasiswa MIPA mengacu kepada scientific 

approach, inkuiri pemecahan masalah dan kontekstual.  

Catatan: LKM dapat termuat di dalam BAM atau terpisah sebagai perangkat 

tersendiri. 

 

3. Media Pembelajaran 

a) Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran didefinisikan sebagai sarana untuk menyampaikan 

pesan, informasi, atau bahan pelajaran kepada penerima pesan atau 

mahasiswa. Selain itu media pembelajaran juga merupakan berbagai jenis 

komponen yang terdapat di lingkungan mahasiswa yang dapat merangsang 

mahasiswa belajar.  

Terdapat tiga istilah yang sering digunakan secara bergantian terkait dengan 

media pembelajaran, yaitu alat peraga, sumber belajar, dan media 

pembelajaran. Alat peraga merupakan suatu alat bantu yang digunakan untuk 

mengubah penyajian materi pelajaran yang abstrak menjadi konkret. Media 

bersifat mutlak ada di dalam proses pembelajaran, karena merupakan saluran 

untuk menyampaikan pesan. Sumber belajar dapat berupa orang (dosen atau 

nara sumber yang lain), bahan, alat, lingkungan sekitar dan sebagainya. 

Sumber belajar adalah tempat mahasiswa memperoleh informasi yang 

diperlukan. 

 

b) Tujuan dan Manfaat Media Pembelajaran 

Tujuan media pembelajaran yaitu: (1) mempermudah proses pembelajaran di 

kelas; (2) meningkatkan efisiensi proses pembelajaran; (3) menjaga relevansi 

antara materi pelajaran dengan tujuan belajar; (4) membantu menjaga 

konsentrasi dan perhatian mahasiswa dalam proses pembelajaran. Media 

pembelajaran juga bermanfaat dalam hal (1) membuat pembelajaran menjadi 

lebih menarik perhatian mahasiswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi 

belajar; (2) membuat proses pembelajaran dan materi pembelajaran menjadi 

bermakna, sehingga lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh mahasiswa; 

(3) memperkaya pembelajaran dengan metode dan strategi yang variatif, 
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mengurangi kebosanan, mengakomodasi perbedaan individu mahasiswa; (4) 

memungkinkan optimalisasi keterlibatan mahasiswa, karena dengan media 

dapat memaksimal fungsi indera.  

Manfaat media pembelajaran bagi dosen, adalah (1) memberikan pedoman, 

arah untuk mencapai tujuan; (2) menjelaskan struktur dan urutan 

pembelajaran dengan baik dan kerangka sistematik penyajian; (3) membantu 

dosen mengingat apa yang akan disajikan; (4) membangkit rasa percaya diri 

pada dosen; (5) meningkatkan kualitas pembelajaran, dan (6) menjaga 

konsistensi bahan pembelajaran agar dapat disajikan sama lengkapnya lebih-

lebih bila digunakan pada kelas paralel. Bagi mahasiswa, media pembelajaran 

bermanfaat untuk: (1) meningkatkan motivasi belajar; (2) meningkatkan 

variasi belajar; (3) menyajikan pokok materi yang harus dipelajari; (4) 

merangsang mahasiswa untuk berpikir dan menganalisis; (5) menciptakan 

situasi yang kondusif untuk belajar. Semua itu akan berdampak pada 

kemudahan mahasiswa memahami dan mencapai tujuan pembelajaran.  

 

c) Media Pembelajaran sebagai Sistem Instruksional 

Sebagai komponen dari sistem instruksional, media mempunyai nilai-nilai 

praktis berupa kemampuan, untuk:  

a) Mengkongkritkan konsep yang abstrak.  

b) Membawa pesan dari objek yang berbahaya dan sukar, atau bahkan tak 

mungkin dibawa ke dalam lingkungan belajar. 

c) Menampilkan objek yang terlalu besar atau terlalu kecil (tidak dapat 

diamati oleh mata telanjang). 

d) Mengamati gerakan yang terlalu cepat atau terlalu lambat. 

e) Memungkinkan mahasiswa berinteraksi langsung dengan lingkungan.  

f) Memungkinkan pengamatan dan persepsi yang sama terhadap suatu 

konsep.  

g) Dapat menarik perhatian dan membangkitkan motivasi mahasiswa.  

h) Menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang maupun 

disimpan menurut kebutuhan.  
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d) Klasifikasi Media Pembelajaran 

Klasifikasi media dapat dibedakan atas, ciri fisiknya dan bentuk cara 

penyajiannya. 

a) Berdasarkan ciri fisiknya media pembelajaran diklasifikasikan mulai dari 

yang paling kongkrit sampai ke yang paling abstrak, yaitu: realita, 

simulasi, model, gambar hidup (motion picture), film bisu, potret diam 

(still picture), rekaman suara (audio recorder), presentasi grafis, presentasi 

verbal, program. 

b) Berdasarkan bentuk dan cara penyajiannya media pembelajaran 

dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, yaitu: (1) grafis, bahan cetak, 

dan gambar diam, (2) media proyeksi diam, (3) media audio, (4) media 

audio visual, (5) media gambar hidup/film, (6) media televisi, dan (7) 

multimedia.  

Bahan Ajar Mahasiswa (BAM) dan Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM) 

dalam bentuk cetak maupun elektronik dapat dipersiapkan sebagai 

perangkat pendukung pembelajaran. 

 

e) Inovasi Media Pembelajaran 

Inovasi media dan sumber belajar menggunakan media elektronik dan ICT di 

dalam pendidikan telah berkembang dengan pesat dan dikenal dengan e-

learning. Pada inovasi ini, semua bentuk teknologi pendidikan digunakan di 

dalam proses belajar mengajar. Demikian terkenalnya sumber belajar 

semacam ini, sehingga memiliki banyak sinonim seperti multi media 

learning, technology enganced learning (TEL), computer-based instruction 

(CBI), computer based training (CBT), internet based-training (IBT), web 

based training (WBT), online education, virtual education dan sebagainya. 

Perbedaannya hanya pada fokus penekanannya. Semua tipe media dan model 

penyajian informasi digunakan di dalam e-learning seperti teks, audio, 

gambar, animasi, dan sebagainya. E-learning dapat digunakan di dalam kelas 

maupun di luar kelas. 

 

f) Pemilihan Media Pembelajaran 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan di dalam 

memilih media pembelajaran, yakni sebagai berikut. 
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a) Tujuan; media yang dipilih hendaknya sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang dirumuskan. Untuk tujuan-tujuan psikomotorik yang menuntut 

keterampilan gerak, media yang paling baik adalah pemodelan.  

b) Ketepatgunaan; jika materi yang akan dipelajari adalah bagian-bagian 

yang penting dari benda, maka gambar seperti bagan dan slide dapat 

digunakan. Apabila yang dipelajari adalah aspek-aspek yang menyangkut 

gerak, maka media film atau video akan lebih tepat. Penggunaan bahan-

bahan yang bervariasi menghasilkan dan meningkatkan pencapaian 

akademik.  

c) Keadaan mahasiswa; media akan efektif digunakan apabila tidak 

tergantung pada individual mahasiswa. Misalnya kalau mahasiswa 

tergolong tipe audio/visual maka mahasiswa yang tergolong auditif dapat 

belajar dengan media visual dari mahasiswa yang tergolong visual dapat 

juga belajar dengan menggunakan media auditif.  

d) Ketersediaan; walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, media tersebut tidak dapat digunakan jika tidak 

tersedia. Menurut Wilkinson, media merupakan alat mengajar dan belajar, 

peralatan tersebut harus tersedia ketika dibutuhkan untuk memenuhi 

keperluan mahasiswa dan dosen.  

e) Efisiensi; biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menggunakan 

media, hendaknya benar-benar seimbang dengan hasil-hasil yang akan 

dicapai.  

f) Kepraktisan; media yang dipilih haruslah mudah dioperasionalkan, tidak 

rumit, dan tidak memiliki unsur-unsur yang membahayakan pengguna. 

Media yang terlalu berat dengan banyak bagian yang harus diselaraskan 

tentu akan menyita banyak waktu belajar.  

 

4. Lembar Asesmen (LA)/Lembar Penilaian (LP) 

Lembar penilaian merupakan perangkat pendukung pembelajaran yang harus 

disiapkan berupa instrumen tes atau non tes dan lembar observasi untuk ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor (dapat dilihat dalam topik penilaian). 
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5. Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang digunakan seseorang untuk 

memperoleh informasi tentang hal-hal yang sedang dipelajarinya. Terdapat 6 

(enam) kelompok sumber belajar yaitu: orang, pesan, peralatan, teknik/metode, dan 

lingkungan. 

1.1 Orang yang berperan sebagai nara sumber, dosen, guru, fasilitator, tutor, 

asisten, pakar di bidangnya masing-masing dan sebagainya; 

1.2 Pesan berupa informasi mengenai bahan ajar; 

1.3 Bahan seperti kaset audio, rekaman, film, rekaman video; 

1.4 Lingkungan seperti laboratorium, halaman sekolah, kolam, sungai, hutan, 

danau, studio; 

1.5 Pendekatan/teknik: sarasehan, diskusi, seminar, penyelesaian masalah;  

1.6 Alat: komputer, kamera, dan sebagainya. 

 

Tabel Contoh Media dan Penerapannya 

No Jenis Media Contoh Penerapan Mata Kuliah 

01 Gambar dua 

dimensi 

Gambar SPU dalam pembelajaran Kimia 

Dasar 

Kimia Dasar 

02 Animasi Mekanisme reaksi kimia Kimia Organik 

03 Video Daur biogeokimia, pencemaran 

lingkungan 

Ekologi 

04 Simulasi 

komputer 

Fenomena fisika Mekanika 

05 Software Pembuatan program aplikasi Komputasi 

matematika 

06 Mutimedia Kinematika Gerak perubahan 

  07 Kit Listrik 

Magnet 

Kelistrikan dan Kemagnetan Listrik magnet, 

elektronika 
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BAB III 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN/PERKULIAHAN 

 

A. Pilar-pilar pembelajaran MIPA 

Untuk mencapai visi MIPA yaitu unggul dalam inovasi pendidikan MIPA, 

kukuh dalam keilmuan MIPA, pembelajaran di MIPA dibangun di atas pilar-pilar 

yaitu 1) berkarakter, 2) berkemampuan berpikir tingkat tinggi, 3) memiliki literasi 

MIPA dan ICT, 4) memiliki kecakapan hidup, dan 5) berbasis riset, memuat: a) 

Penerapan SCL dan/atau bahan ajar hasil riset sesuai tujuan pembelajaran, b) Riset 

dosen FMIPA pada perkuliahan dengan mahasiswa sebagai subyek penelitian, c) 

Riset dosen FMIPA menjadi “payung” bagi penelitian mahasiswa, yang memberikan 

ruang dan kesempatan bagi mahasiswa FMIPA untuk berkolaborasi. Selain itu, 

pembelajaran di MIPA juga diarahkan untuk mewujudkan kurikulum MIPA 

bercirikan Ecopreneurship dengan tiga pilar yaitu Eco opportunity, Eco Innovation 

dan Eco Commitment. Hal tersebut dimaksudkan untuk membangun komitmen 

sesuai yang dibebankan ke FMIPA Unesa adalah FMIPA Unesa menjadi rujukan 

bagi FMIPA perguruan tinggi lain ketika ingin menghasilkan guru MIPA dan 

ilmuwan yang profesional.   

Beberapa program seperti pengalaman belajar harus diperoleh dari 

pembelajaran yang terencana dan terarah, yang disusun melalui proses rekonstruksi 

pengetahuan dan pengalaman yang sistematis di bawah pengawasan lembaga 

pendidikan agar pembelajar dapat terus memiliki minat untuk belajar sebagai bagian 

dari kompetensi sosial pribadinya untuk menuju guru MIPA dan ilmuwan yang 

profesional. Dalam memenuhi visinya, FMIPA Unesa harus merevitalisasi kurikulum 

Prodi Pendidikan MIPA. Selain itu, dipandang perlu untuk meningkatkan 

profesionalisme guru dan ilmuwan MIPA bercirikan ecopreneurship.  

Kurikulum KKNI Prodi di MIPA Unesa yang sekarang adalah kurikulum yang 

berisi pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan untuk 

merekonstruksi pengetahuan dan pengalaman belajar (Learning Experiences) 

mahasiswa dengan mengintegrasi indikator keberhasilan ecopreneurship dalam 

perkuliahan atau kegiatan kemahasiswaan sehingga siap menjadi guru dan ilmuwan 

yang mampu memenuhi tuntutan perkembangan abad 21 dengan mewujudkan 

ecopreneurship. Tuntutan pendidikan dewasa ini mengharuskan mahasiswa untuk 

belajar berpikir, diutamakan juga keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order 
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Thinking Skills, HOTS). HOTS terdiri atas: reasoning, critical thinking, scientific 

thinking, creative thinking, dan problem solving.  

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi termasuk berpikir kritis, identifikasi 

konsep, pemetaan konsep, pengambilan keputusan, kreativitas, berpikir konvergen, 

berpikir divergen, pemecahan masalah, pembelajaran berbasis masalah, transfer, 

membuat koneksi, kesadaran metakognitif, menemukan, dan mengevaluasi 

informasi, membandingkan dan membedakan. 

Indikator untuk melatihkan mahasiswa yang memiliki keterampilan berpikir 

tingkat tinggi,  meliputi hal-hal berikut:  

1. Menganalisis: menganalisis masalah atau situasi untuk merancang 

penyelesaiannya, berpikir secara logis, mengklasifikasi berdasarkan 

kemiripan/kesamaan sesuai hasil analisis logis menjadi kategori/kelompok/bagian. 

2. Berpikir saintifik dan inquiry (scientific thinking and inquiring): Menggunakan 

metode ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, 

mengkontruksi pengetahuan lewat aktifitas bertanya atau menguji hipotesis, 

menguji asumsi dan kesimpulan yang diambil, mengkontruksi pengetahuan lewat 

aktifitas bertanya atau menguji hipotesis, menguji asumsi dan kesimpulan yang 

diambil 

3. Mengkonseptualisasi/berfikir kreatif: Melakukan klasifikasi secara logis, 

memproduksi pengetahuan dan keterampilan matematika dan ipa yang inovatif 

dilandasi oleh hasil analisis logis dan hasil evaluasi, memberikan serta 

membedakan contoh dan non-contoh. 

4. Mengevaluasi: Memberikan argumen-argumen kritis terhadap fakta, prinsip, 

hukum, dan teori atau informasi sesuai dengan criteria atau pola yang logis, 

menkonstruksi, memperbaiki serta mengkonsolidasikan pemahaman. 

Indikator keberhasilan dalam pengembangan pembelajaran life skill di 

FMIPA meliputi: 

1. Kecakapan personal: Mengenal diri sendiri, percaya terhadap diri sendiri, berani 

dalam mengambil resiko, bersemangat dalam bekerja, murah hati terhadap 

sesama, penyabar, empathy, menjadi teladan, kecakapan berpikir. 

2. Kecakapan akademik: Merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, 

mengidentifikasi variable, melaksanakan penelitian, menggali dan menemukan 

data, mengolah data menjadi informasi, mengidentifikasi dan menganalisis 

alternatif pemecahan masalah, memberikan alasan-alasan pertimbangan yang 
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rasional dan objektif, memutuskan, dan memilih alternatif pemecahan masalah, 

mengomunikasikan. 

3. Kecakapan Sosial (Keterampilan):  Kecakapan komunikasi (menemukan dan   

membina jaringan/saluran  serta media komunikas);  kecakapan kerja sama 

(memahami  karakteristik orang lain: berhubungan pribadi dengan orang lain   

dengan penuh pengertian), memberikan tugas dan kepercayaan pada orang lain 

(delegatif), keterampilan dalam  mengkoordinasikan  pekerjaan  (koordinatif). 
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DIAGRAM ALUR MENUJU LULUSAN FMIPA BERCIRIKAN ECOPRENEURSHIP 
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Gambar 3.1 Pengembangan dasar pembelajaran dan pengajaran mahasiswa MIPA 
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Seiring dengan motto Unesa "Growing with Character", Pedoman Implementasi 

Kurikulum MIPA ini menjadikan lulusan yang berkarakter Idaman Jelita, demgan 

indikator 6 karakter yaitu: 

1. Beriman: menghayati keberadaan Tuhan dan mentaati perintah/ajaran-Nya dan 

menjauhi larangannya, mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan, merasakan 

kebesaran dan keberadaan Tuhan saat mempelajari ilmu pengetahuan, melaksanakan 

ibadah, mengasihi sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan, mempunyai sikap toleransi 

terhadap  agama lain yang ditetapkan oleh negara. 

2. Cerdas: menyimpan informasi dalam bentuk skema yang terorganisasi dengan baik, 

memproses informasi pada proses menggali kembali dengan cepat dan akurat, 

menyelesaikan masalah, memahami suatu proses dalam bentuk visual (berimaginasi), 

mempunyai banyak kosakata, mengadaptasi ilmu pengetahuan ke dalam berbagai 

konteks yang terkait. 

3. Mandiri: membuat pertimbangan sendiri dalam bertindak, mengerjakan pekerjaan 

tanpa bantuan orang lain, mengambil keputusan sendiri dalam memilih, mencukupi 

kebutuhannya sendiri. 

4. Jujur: menulis data sesuai dengan yang diamati atau yang diperoleh, mengatakan 

sesuai fakta pada saat menjawab atau presentasi, tidak menyontek pada saat 

mengerjakan tes dan tugas, tidak melakukan plagiasi, mengakui kesalahan atau 

kekurangan yang dimiliki, pantang menyerah, menghadapi tantangan dengan 

keberanian, fokus pada tujuan, berbuat terbaik dari apa yang dipercayakan padanya, 

mempunyai rasa percaya diri, kesadaran adanya potensi dalam diri. 

5. Peduli: memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan kelas maupun sekitar, 

pembiasaan hemat SDA (energi, air dll), berempati kepada sesama, menghargai 

sesama. 

6. Tangguh: pantang menyerah, menghadapi tantangan dengan keberanian, fokus pada 

tujuan, berbuat terbaik dari apa yang dipercayakan padanya, mempunyai rasa percaya 

diri, kesadaran adanya potensi dalam diri 

 

Ruang lingkup dan indikator keberhasilan suatu pembelajaran  berwawasan 

Ecopreneur melalui tiga komponen  yaitu  

1. Eco Inovation (ide baru), mempunyai ruang lingkup dalam pengembangan ide-ide 

baru dalam berwirausaha yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan 
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permasalahan sehari-hari dan masyarakat sekitar serta berkontribusi kreatif dalam 

pelaksanaan, perawatan dan keberlanjutannya. Indikator keberhasilan dari 

komponen ini adalah Tingkat kreativitas dan jenis pengetahuan, Tingkat Perluasan 

inovasi dan Keberlanjutan. 

2. Eco Opportunity (peluang), mempunyai ruang lingkup dalam berkemampuan 

mahasiswa untuk membaca peluang dengan cara merekombinasi sumber daya yang 

ada untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai lebih. Indikator 

keberhasilan dari komponen ini adalah Kemampuan mengidentifikasi permasalahan 

lingkungan, Kemampuan membaca peluang dengan merekombinasi sumber daya 

alam dan lingkungan dan Kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu 

masalah lingkungan dan memberikan solusi dan rekomendasi untuk bisa 

memperbaiki dari masalah tersebut.  

3. Eco Commitment (Komitmen), mempunyai ruang lingkup dalam pengembangan 

karakter yang mencakup dalam pengembangan 6 karakter (Idaman Jelita). 

Indikator keberhasilan dari komponen ini adalah perubahan prilaku, refleksi prilaku 

dan produk pengembangan hasil kebiasan berprilaku dalam dunia nyata di 

masyarakat 

 

B. Pendekatan Pembelajaran 

Untuk mencapai lulusan yang bercirikan ecopreneurship, dengan mutu lulusan yang 

berhasil dalam pengembangan pendidikan dan keilmuan IPA dan Matematika  maka 

diterapkan Pendekatan Pembelajaran yaitu kolaboratif, saintifik, humanistik. 

a. Pendekatan Kolaboratif. melalui pendekatan kolaboratif  para mahasiswa bekerja 

sama dalam kelompok-kelompok kecil agar mahasiswa dapat membangun 

pengetahuannya melalui dialog, berbagi informasi sesama mahasiswa dan dengan 

dosen sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan mental pada tingkat 

tinggi. 

Tabel 3.1 Deskripsi Pendekatan Kolaboratif 

Strategi Definisi 
Skenario (Kegiatan 

dosen dan mahasiswa) 

Pendekatan 

Kolaboratif 

Pendekatan pembelajaran yang 

memberi kesempatan terjadi 

interaksi antar mahasiswa di 

dalam kelompok untuk 

menyelesaikan tugas bersama 

dan mencapai tujuan bersama. 

Dosen mengorganisasi 

dan memfasilitasi serta 

memotivasi  mahasiswa 

bekerja di dalam 

kelompok untuk 

menyelesaikan tugas 
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Strategi Definisi 
Skenario (Kegiatan 

dosen dan mahasiswa) 

Keberhasilan anggota kelompok 

ditentukan oleh keberhasilan 

bersama 

ujung terbuka (open 

ended) 

 

b. Pendekatan Saintifik. Dalam pendekatan saintifik, proses pembelajaran dirancang 

sehingga mahasiswa secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui 

tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), 

merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan 

data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan   dan   

mengomunikasikan   konsep,   hukum   atau   prinsip   yang   “ditemukan”.  

Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada 

mahasiswa dalam mengenal, memahami  berbagai materi.  Kondisi pembelajaran 

diarahkan untuk mendorong mahasiswa agar mencari tahu dan bukan diberi tahu.  

Tabel 3.2 Deskripsi Pendekatan Saintifik 

Strategi Definisi 
Skenario (Kegiatan 

dosen dan mahasiswa) 

Pendekatan 

Saintifik 

\ 

 

Perkuliahan dimulai 

dengan dosen 

mengorientasikan maha-

siswa pada masalah, 

meng-organisasi 

mahasiswa untuk 

melakukan penyelidikan 

auten-tik untuk 

menemukan jawab atas 

masalahnya. Akhirnya 

mahasiswa 

mempresentasikan 

temuannya di depan kelas 

mahasiswa lain 

melengkapi dosen 

melakukan klarifikasi dan 

pemantapan  

 

c. Pendekatan Humanistik. Pendekatan ini menghargai adanya keunikan pada 

mahasiswa, oleh karena itu  pengembangan pembelajaran bertenggang rasa pada 

pengalaman awal mahasiswa. Pendekatan humanistik juga menekankan pada 

kebebasan, oleh karena itu  ceramah dosen yang mendominasi aktivitas 

pembelajaran tanpa membuka kesempatan mahasiswa menanggapi isi ceramah 

mengurangi kadar kebebasan ini. Pembelajaran dengan pendekatan ini menghargai 
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adanya heterogenitas. Dalam pembelajaran dengan pendekatan humanistik, 

mahasiswa mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk personal maupun sosial. 

Sebagai civitas akademika, setiap mahasiswa distimuli dan difasilitasi untuk 

tumbuh menjadi seorang intelektual, ilmuwan, dan akademisi. 

Tabel 3.3 Deskripsi Pendekatan Humanistik 

Strategi Definisi 
Skenario (Kegiatan 

dosen dan mahasiswa) 

Pendekatan 

Humanistik 

Pendekatan pembelajaran yang 

menempat mahasiswa baik 

sebagai individu maupun 

sebagai anggota kelompok, 

mereka diberi kebebasan untuk 

mengaktualisasi dirinya 

Dosen memberi 

kesempatan kepada 

mahasiswa untuk 

menanggapi apa yang 

telah disampaikan oleh 

disampaikannya dan 

memberi peluang kepada 

mereka untuk 

mengajukan alternative 
 

Untuk mewujudkan pembelajaran dengan strategi/pendekatan  di atas, berikut ini 

adalah rangkuman model pembelajaran yang dominan digunakan di dalam 

perkuliahan MIPA 

Tabel 3.4 Rangkuman Model Pembelajaran 

Model 

Pembelajaran 

Skenario (Kegiatan dosen dan mahasiswa) 

Diskusi kelompok 

kecil 

Dosen membentuk kelompok kecil dengan anggota 4-5 

orang, membimbing mereka untuk melakukan urun 

pendapat dalam rangka menyelesaikan tugas yang 

diberikan 

Simulasi Mahasiswa difasilitasi untuk melakukan aktivitas 

“meniru” atau melaksanakan peran tertentu yang 

ditugaskan. Misalnya mahasiswa ditugasi berperan 

sebagai guru dan melaksanakan fungsi guru seperti 

layaknya guru di kelas pada situasi “buatan” 

Pembelajaran 

Penemuan 

(discovery learning) 

Mahsiswa difasilitasi untuk melakukan kegiatan 

pengumpulan data, kemudian menafsirkan data dalam 

rangka mendeskripsi atau menjelaskan hubungan antar 

konsep 

Pembelajaran 

kontekstual 

Mahasiswa difasilitasi untuk melakukan pembelajaran 

yang melibat aktivitas aktif  menemukan konsep 

sekaligus penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari.  

Pembelajaran 

berbasis Projek 

Mahasiswa diberi tugas yang melibatkan aktivitas 

merancang kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan 

sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya 

Pembelajaran 

berbasis masalah 

Mahasiswa dihadapkan kepada masalah autentik, 

kemudian membimbing mereka untuk melakukan 

penyelidikan autentik dalam rangka menemukan jawaban 

masalahnya 
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C. Proses Pembelajaran  

Pelaksanaan proses pembelajaran terdiri dari 3 (tiga) tahapan/siklus yaitu:  

Siklus I 

a. Kegiatan Pendahuluan  

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran 

yang bertujuan  

1) membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian mahasiswaagar 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran 

2) menyiapkan mahasiswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran  

3) mengkondisikan mahasiswa tentang apa yang akan dipelajari, keterkaitan 

dengan materi yang telah dipelajari, dan apa yang akan didapatkan sebagai 

hasil belajar yang akan mereka ikuti.  

Pada kegiatan pendahuluan ini dosen memunculkan fenomena dalam kehidupan 

sehari-hari (autentik) sehingga bermakna mahasiswa. Diinformasikan juga 

kegiatan pembelajaran  melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, 

mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. 

(Kegiatan 1), 2), dan 3) di atas tidak dilaksanakan secara sendiri melainkan 

merupakan satu kesatuan. Boleh jadi dosen menayangkan powerpoint, bercerita, 

atau strategi tertentu. Dengan powerpoint atau cerita yang dipilih tersebut dosen 

memotivasi mahasiswa, mengkaitkan apa yang akan dipelajari dengan apa yang 

sudah diketahui mahasiswa sekaligus memunculkan pertanyaan).  

b. Kegiatan Inti  

Kegiatan inti diorganisasi untuk menjawab permasalahan pada kegiatan 

pendahuluan melalui pendekatan yang kolaboratif, saintifik, dan humanistik 

sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan materi pembelajaran. Pembelajaran 

dapat dipilih, misalnya dengan menerapkan: Pembelajaran Berdasar Masalah, 

Pembelajaran Deduktif-Induktif, Pembelajaran Kooperatif, pendekatan CTL, 

Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Inkuiri-Diskoveri, Pembelajaran 

Pemerolehan Konsep, Siklus Belajar 5E (engage, explore, explain, elaborate, 

and evaluation), Siklus Belajar 7E (elicit, engagement, exploration, 

explaination, elaboration, evaluation, extend),  POE (Predict-Observe-Explain),  

PDEODE (Predict-Discuss-Explain-Observe-Discuss-Explain). 
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c. Penutup  

Berfungsi memperkuat retensi, pelaksanaan dalam kelas dapat berupa kegiatan-

kegiatan dalam bentuk: 

1) bersama-sama dengan mahasiswa dan atau sendiri membuat 

rangkuman/kesimpulan pembelajaran;  

2) Menemukan bentuk-bentuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari konsep 

yang baru dipelajari. 

3) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan;  

4) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

5) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas 

individu maupun kelompok, serta menyampaikan pembelajaran tahap 

berikutnya. 

Siklus II 

a. Kegiatan Pendahuluan  

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran 

yang bertujuan  

1) membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian mahasiswaagar 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran 

2) menyiapkan mahasiswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran  

3) mengkondisikan mahasiswa tentang apa yang akan dipelajari, keterkaitan 

dengan materi yang telah dipelajari, dan apa yang akan didapatkan sebagai 

hasil belajar yang akan mereka ikuti.  

Pada kegiatan pendahuluan ini dosen memunculkan fenomena dalam kehidupan 

sehari-hari (autentik) sehingga bermakna mahasiswa. Diinformasikan juga 

kegiatan pembelajaran  melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, 

mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. 

(Kegiatan 1), 2), dan 3) di atas tidak dilaksanakan secara sendiri melainkan 

merupakan satu kesatuan. Boleh jadi dosen menayangkan powerpoint, bercerita, 

atau strategi tertentu. Dengan powerpoint atau cerita yang dipilih tersebut dosen 

memotivasi mahasiswa, mengkaitkan apa yang akan dipelajari dengan apa yang 

sudah diketahui mahasiswa sekaligus memunculkan pertanyaan).  
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b. Kegiatan Inti  

Kegiatan inti diorganisasi untuk menjawab permasalahan pada kegiatan 

pendahuluan melalui pendekatan yang kolaboratif, saintifik, dan humanistik 

sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan materi pembelajaran. Pembelajaran 

dapat dipilih, misalnya dengan menerapkan: Pembelajaran Berdasar Masalah, 

Pembelajaran Deduktif-Induktif, Pembelajaran Kooperatif, pendekatan CTL, 

Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Inkuiri-Diskoveri, Pembelajaran 

Pemerolehan Konsep, Siklus Belajar 5E (engage, explore, explain, elaborate, 

and evaluation), Siklus Belajar 7E (elicit, engagement, exploration, 

explaination, elaboration, evaluation, extend),  POE (Predict-Observe-Explain),  

PDEODE (Predict-Discuss-Explain-Observe-Discuss-Explain). 

c. Penutup  

Berfungsi memperkuat retensi, pelaksanaan dalam kelas dapat berupa kegiatan-

kegiatan dalam bentuk: 

1) bersama-sama dengan mahasiswa dan atau sendiri membuat 

rangkuman/kesimpulan pembelajaran;  

2) Menemukan bentuk-bentuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari konsep 

yang baru dipelajari. 

3) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan;  

4) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

5) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas 

individu maupun kelompok, serta menyampaikan pembelajaran tahap 

berikutnya. 

Siklus III 

a. Kegiatan Pendahuluan  

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran 

yang bertujuan  

1) membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian mahasiswaagar 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran 

2) menyiapkan mahasiswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran  
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3) mengkondisikan mahasiswa tentang apa yang akan dipelajari, keterkaitan 

dengan materi yang telah dipelajari, dan apa yang akan didapatkan sebagai 

hasil belajar yang akan mereka ikuti.  

Pada kegiatan pendahuluan ini dosen memunculkan fenomena dalam kehidupan 

sehari-hari (autentik) sehingga bermakna mahasiswa. Diinformasikan juga 

kegiatan pembelajaran  melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, 

mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. 

(Kegiatan 1), 2), dan 3) di atas tidak dilaksanakan secara sendiri melainkan 

merupakan satu kesatuan. Boleh jadi dosen menayangkan powerpoint, bercerita, 

atau strategi tertentu. Dengan powerpoint atau cerita yang dipilih tersebut dosen 

memotivasi mahasiswa, mengkaitkan apa yang akan dipelajari dengan apa yang 

sudah diketahui mahasiswa sekaligus memunculkan pertanyaan).  

b. Kegiatan Inti  

Kegiatan inti diorganisasi untuk menjawab permasalahan pada kegiatan 

pendahuluan melalui pendekatan yang kolaboratif, saintifik, dan humanistik 

sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan materi pembelajaran. Pembelajaran 

dapat dipilih, misalnya dengan menerapkan: Pembelajaran Berdasar Masalah, 

Pembelajaran Deduktif-Induktif, Pembelajaran Kooperatif, pendekatan CTL, 

Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Inkuiri-Diskoveri, Pembelajaran 

Pemerolehan Konsep, Siklus Belajar 5E (engage, explore, explain, elaborate, 

and evaluation), Siklus Belajar 7E (elicit, engagement, exploration, 

explaination, elaboration, evaluation, extend),  POE (Predict-Observe-Explain),  

PDEODE (Predict-Discuss-Explain-Observe-Discuss-Explain). 

c. Penutup  

Berfungsi memperkuat retensi, pelaksanaan dalam kelas dapat berupa kegiatan-

kegiatan dalam bentuk: 

1) bersama-sama dengan mahasiswa dan atau sendiri membuat 

rangkuman/kesimpulan pembelajaran;  

2) Menemukan bentuk-bentuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari konsep 

yang baru dipelajari. 

3) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan;  

4) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
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5) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas 

individu maupun kelompok, serta menyampaikan pembelajaran tahap 

berikutnya. 

 

Pada kegiatan proses pembelajaran setiap mata kuliah diharapkan menghasilkan 

suatu produk yang mampu berdaya guna bagi pengembangan ilmu, ataupun 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari bercirikan ecopreneur.  Sebagai contoh  

1. Fisika Bumi (2 SKS) mempunyai kegiatan yang menghasilkan produk dalam 

poster edukasi dalam bidang bidang sain kebumian sesuai topik . 

2. Pengembangan Media (3 SKS) mempunyai kegiatan pameran hasil produk 

media ICT dan non ICT yang dapat dijual 

3. Kewirausahaan Biologi (2 SKS) mempunyai kegitan memproduksi suatu 

barang atau jasa bernilai jual yang dapat dituangkan dalam proposal PKM 

terupload dan terealisasi dalam produksi dan penjualan. 

4. Etnosains (2 SKS) menggali sains masyarakat kemudian menjadi sains ilmiah 

kemudian melakukan proyek untuk perbaikan dan inovasi eksperimennya. 

Sehingga mampu berdaya jual. 

5. Geometri Fraktal (2 SKS) menghasilkan motif-motif batik dengan 

menggunakan ilmu Geometri Fraktal yang dipamerkan dalam kegiatan 

Expomatematika. 

6. Edupreneurship (2 SKS) mengembangkan desain logo dan sistem penjualan 

dari hasil inovasi produk masyarakat beserta kerja nyata dalam manajemen 

pemasaran dan keuangan. 

7. Toksikologi kimia (2 SKS) menghasilkan kegiatan Pengabdian Masyarakat 

dalam ilmu toksikologi di sekitar masyarakat seperti perkumpulan pemuda 

tentang bahaya merokok. 

8. Pengolahan Limbah (2 SKS) menghasilkan produk hasil limbah berdaya jual 

dari hasil uji eksperimen pengembangan berbagai jenis bahan limbah di sekitar 

daerah masing-masing. 
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BAB IV 

PENILAIAN/EVALUASI PEMBELAJARAN 

  

A. Konsep dan Prinsip Penilaian 

Penilaian, asesmen, dan evaluasi sering dianggap sama, namun sebenarnya memiliki 

makna yang berbeda. Penilaian adalah penginterpretasian dan pemaknaan data dan 

informasi yang dikumpulkan melalui proses asesmen. Asesmen pembelajaran adalah 

proses mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif tentang proses dan hasil belajar 

mahasiswa. Contoh proses asesmen adalah pemberian tes hasil belajar, yang dilanjutkan 

dengan penskoran. Skor tersebut yang ditafsirkan dan dimaknai sebagai penilaian. Evaluasi 

pembelajaran adalah proses membuat keputusan tentang proses dan hasil pembelajaran 

berdasarkan hasil penilaian. Evaluasi tidak mungkin dilakukan tanpa asesmen. Data yang 

dijadikan dasar pengambilan keputusan harus komperehensif, utuh, berkesinambungan, 

dan dikumpulkan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel, serta dilaksanakan 

sesuai prinsip-prinsip penilaian yang  benar. 

Prinsip-prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan 

transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip-prinsip penilaian disajikan pada 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Prinsip-Prinsip Penilaian 

No. Prinsip 

1 Edukatif Memotivasi untuk: 

 Memperbaiki rencana dan cara belajarnya; 

 Meraih capaian pembelajarannya; 

2 Otentik  Berorientasi pada proses belajar yang 

berkesinambungan; 

 Hasil belajar yang mencerminkan kemampuan 

mahasiswa; 

3 Objektif  Standar penilaian disepakati antara dosen dan 

mahasiswa; 

 Bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang 

dinilai; 

4 Akuntabel Sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati 

pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa 

5 Transparan  Penilaian yang prosedural; 

 Hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan; 

Sumber: Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 
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B. Tujuan Penilaian 

Tujuan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar yang dilakukan oleh dosen 

adalah memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar mahasiswa secara 

berkesinambungan. Penilaian hasil belajar memiliki peran antara lain untuk membantu 

mahasiswa mengetahui capaian pembelajaran (learning outcomes). Berdasarkan penilaian 

hasil belajar dapat diperoleh informasi tentang kelemahan dan kekuatan pembelajaran dan 

belajar yang telah dilaksanakan. Dengan mengetahui kelemahan dan kekuatannya, dosen 

dan mahasiswa memiliki arah yang jelas mengenai apa yang harus diperbaiki dan dapat 

melakukan refleksi mengenai apa yang dilakukannya dalam pembelajaran dan belajar. 

Selain itu bagi mahasiswa memungkinkan melakukan proses transfer cara belajar tadi 

untuk mengatasi kelemahannya (transfer of learning). Sedangkan bagi dosen, hasil dari 

penilaian hasil belajar merupakan alat untuk mewujudkan akuntabilitas profesionalnya 

(Parwa 3). 

Penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran memiliki beberapa tujuan, yakni keeping 

track, checking-up, finding-out, dan summing-up (Chittenden, 2004). Keeping track yaitu 

untuk melacak proses belajar sesuai dengan rencana pembelajaran, checking-up untuk 

mengetahui capaian pembelajaran dan kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran, 

finding-out untuk menemukan solusi dari masalah yang ada pada pembelajaran, serta 

summing-up untuk menyimpulkan tingkat penguasaan kompetensi yang telah ditetapkan. 

 

C. Strategi Penilaian 

Proses evaluasi pada pembelajaran MIPA tidak cukup menggunakan strategi penilaian 

tertulis saja, tetapi juga asesmen kinerja. Asesmen kinerja didefinisikan sebagai penilaian 

terhadap proses perolehan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, melalui proses 

pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam proses maupun produk. 

Asesmen kinerja terdiri tiga aktivitas dasar yaitu: dosen memberi tugas, mahasiswa 

menunjukkan kinerjanya, dan dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen 

lembar pengamatan atau rubrik. 

Rubrik merupakan panduan asesmen yang menggambarkan kriteria yang digunakan 

dosen dalam menilai dan memberi tingkatan ketercapaian hasil belajar/kerja mahasiswa. 

Selain itu, rubrik memuat daftar karakteristik unjuk kerja yang diharapkan 
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terwujud/tertampilkan dalam proses dan hasil kerja mahasiswa, dan dijadikan panduan 

untuk mengevaluasi setiap karakteristik tersebut. 

Agar hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan, maka dosen perlu memilih strategi 

evaluasi yang tepat. Strategi evaluasi yang dipilih harus sesuai dengan indikator yang telah 

ditentukan. Pemilihan strategi yang tidak tepat dapat menghasilkan justifikasi yang tidak 

tepat pula. Strategi evaluasi kinerja meliputi mengamati mahasiswa bekerja dalam kelas 

dan laboratorium, mengajukan pertanyaan, dan jawabannya. Melibatkan mahasiswa dalam 

presentasi dan tugas proyek, portofolio, simulasi, seminar, dan penilaian diri.  Contoh 

strategi evaluasi yang disesuaikan dengan indikator pembelajaran disajikan pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Jenis Strategi Evaluasi Sesuai Indikator 

No. Indikator Strategi Instrumen 

1 Menganalisis terbentuknya 

gelombang  

Tes tulis atau 

lisan 

Essay (uraian) 

2 Mengidentifikasi organ-organ 

pencernaan 

Tes tulis Pilihan ganda 

3 Membuat rangkuman tentang 

sifat-sifat gas mulia 

Tes kinerja Essay dan rubrik 

4 Terampil menggunakan 

termometer 

Tes kinerja Tugas kinerja, lembar 

pengamatan dan rubrik 

5 Menunjukkan kemampuan 

bekerjasama dalam kelompok 

Observasi Lembar pengamatan 

 

Contoh lembar pengamatan kinerja disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Lembar Pengamatan Kinerja 

No. Aspek yang diamati 

Hasil 

Pengamatan  

Ya Tidak 

1 Termometer di pegang pada ujung yang berlawanan dengan 

reservoir, skala menghadap ke pengamat 

  

2 Termometer dicelupkan ke dalam air yang akan diukur 

suhunya, tanpa menyentuh dasar bejana dan menunggu 

beberapa saat sampai permukaan air raksa di dalam 

termometer stabil 

  

3 Skala termometer dibaca dengan posisi mata tegak lurus 

meniscus, reservoir termometer tetap tercelup dalam air 

  

4 Hasil pengamatan dicatat sesuai dengan fakta yang teramati   

 

D. Perancangan Penilaian Pembelajaran  

Sebelum melaksanakan evaluasi, instrumen asesmen untuk mengumpulkan informasi 

harus dirancang dengan baik terlebih dahulu melalui serangkaian tahapan sebagai berikut: 
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1. Menjabarkan kemampuan akhir yang akan diukur ke dalam indikator. Penjabaran 

dilakukan melalui analisis tugas dan analisis materi perkuliahan 

2. Menetapkan tujuan Evaluasi. Evaluasi yang bertujuan untuk menetapkan kelulusan 

suatu mata kuliah dengan evaluasi untuk seleksi berbeda karakteristiknya instrumen 

asesmennya. Evaluasi untuk seleksi memiliki tingkat kesukaran dan kemampuan 

prediksi yang tinggi.  

3. Memilih strategi asesmen yang sesuai. Strategi asesmen yang dimaksud misalnya 

apakah tes tulis, tes lisan, tes perbuatan, portofolio, penilaian produk dan sebagainya. 

Panduan di dalam memilih strategi ini adalah kata kerja operasional di dalam rumusan 

indikator 

4. Menetapkan bentuk instrumen asesmen yang akan digunakan, apakah tes essay, 

pilihan ganda, unjuk kerja atau bentuk yang lain. Panduan di dalam memilih bentuk 

instrumen asesmen ini juga ditentukan oleh kata kerja operasional di dalam rumusan 

indikator 

5. Mengembangkan kisi-kisi evaluasi untuk memastikan  item-item evaluasi terdistribusi 

secara proporsional pada setiap indikator. 

6. Menulis butir asesmen   

Evaluasi sangat erat hubungannya dengan pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan 

evaluasi digunakan sebagai sarana untuk melihat keberhasilan dari pembelajaran tersebut. 

Oleh karena itu, agar proses evaluasi itu benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan, maka perlu membuat rancangan evaluasi pembelajaran yang baik.  

Selanjutnya, salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam evaluasi 

adalah dengan menggunakan rubrik. Dijelaskan dalam Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi 

2014, manfaat pemakaian rubrik dalam proses penilaian adalah (a) untuk menjelaskan 

deskripsi tugas, (b) untuk memberikan informasi bobot penilaian, (c) untuk memperoleh 

umpan balik yang cepat dan akurat bagi mahasiswa, dan (d) agar penilaian lebih objektif 

dan konsisten karena indikator kinerja diketahui secara terbuka oleh mahasiswa dan dosen 

sejak awal. 

Secara konseptual, rubrik memiliki tiga macam bentuk, yaitu (a) rubrik deskriptif, (b) 

rubrik holistik, dan (c) rubrik skala persepsi. Namun dalam pembelajaran, rubrik yang 

sering digunakan adalah rubrik deskriptif dan rubrik holistik, sedangkan rubrik skala 

persepsi lebih banyak digunakan untuk melakukan penelitian atau survai. Penjelasan kedua 

rubrik tersebut sebagai berikut. 
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7. Rubrik Deskriptif 

Rubrik deskriptif memiliki empat komponen, yaitu deskriptif tugas, skala nilai, 

dimensi, dan tolok ukur dimensi. Deskripsi tugas berisi tentang penjelasan tugas atau objek 

yang akan dinilai atau dievaluasi yang dijabarkan dengan jelas sehingga mudah dipahami 

mahasiswa. Skala nilai digunakan untuk menyatakan tingkat capaian mahasiswa dalam 

mengerjakan tugas untuk dimensi tertentu, misalnya sangat memuaskan, memuaskan, dan 

cukup. Skala nilai ini bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat ditambah 

atau dikurangi. Dimensi menyatakan aspek-aspek yang dinilai dari pelaksanaan tugas yang 

diberikan, misalnya aspek-aspek yang diukur dalam tugas presentasi adalah pemahaman, 

pemikiran, komunikasi, penggunaan media visual, dan kemampuan presentasi. Aspek 

aspek yang dinilai dapat saja diberikan bobot yang berbeda, misalnya aspek pemikiran 

lebih tinggi bobotnya dibanding dengan aspek yang lain. Sebagai contoh, bobot aspek 

pemikiran 50%, kemampuan presentasi 20%, dan 30% untuk aspek lainnya. Jadi 

pemberian bobot tergantung pada pentingnya penilaian. Tolok ukur dimensi atau tolok 

ukur penilaian merupakan deskripsi yang menjelaskan bagaimana karakteristik dari hasil 

kinerja mahasiswa yang digunakan untuk menentukan pencapaian skala penilaian, misal 

sangat memuaskan, memuaskan, atau cukup. Tabel 4.4 merupakan format rubrik deskriptif 

yang banyak dipakai dosen dalam menilai tugas mahasiswa. 

Tabel 4.4 Bentuk Umum Rubrik Deskriptif 

Dimensi Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Dimensi 1 Tolok Ukur Dimensi Tolok Ukur Dimensi Tolok Ukur Dimensi 

Dimensi 2 Tolok Ukur Dimensi Tolok Ukur Dimensi Tolok Ukur Dimensi 

Dimensi 3 Tolok Ukur Dimensi Tolok Ukur Dimensi Tolok Ukur Dimensi 

Dimensi 4 Tolok Ukur Dimensi Tolok Ukur Dimensi Tolok Ukur Dimensi 

Dimensi 5 Tolok Ukur Dimensi Tolok Ukur Dimensi Tolok Ukur Dimensi 

 

8. Rubrik Holistik 

Rubrik holistik berbeda dengan rubrik deskriptif, karena rubrik holistik hanya 

mempunyai satu skala penilaian, yaitu skala tertinggi. Isi dari deskripsi dimensinya adalah 

kriteria dari suatu kinerja untuk skala tertinggi. Apabila mahasiswa tidak memenuhi 

kriteria tersebut, maka penilai memberi komentar berupa alasan mengapa tugas mahasiswa 

tidak mendapatkan nilai maksimal. Bentuk umum rubrik holistik seperti Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Bentuk Umum Rubrik Holistik 

Dimensi Kriteria Komentar Nilai 

Dimensi 1 Harapan Dimensi 1   

Dimensi 2 Harapan Dimensi 2   

Dimensi 3 Harapan Dimensi 3   

Dimensi 4 Harapan Dimensi 4   

Dimensi 5 Harapan Dimensi 5   

 

Kelemahan rubrik holistik ini adalah dosen masih harus menuliskan komentar atas 

capaian mahasiswa pada setiap dimensi bila mahasiswa tidak mencapai kriteria 

maksimum. Dengan tidak adanya panduan terperinci, maka kemungkinan akan terjadi 

ketidakkonsistenan dalam pemberian komentar atau umpan balik kepada mahasiswa. Pada 

rubrik ini dosen perlu menuliskan komentar yang sama pada tugas mahasiswa yang 

menunjukkan karakteristik yang sama, sehingga akan memerlukan lebih banyak waktu. 

Selanjutnya langkah-langkah membuat rubrik di atas adalah mencari berbagai model 

rubrik yang telah ada, menetapkan dimensi, menentukan skala, dan membuat tolok ukur 

pada setiap dimensi yang telah ditetapkan. Dimensi dapat ditetapkan jika dosen telah 

mengetahui pokok-pokok pemikiran tentang tugas yang diberikan dan harapan terhadap 

hasil kerja mahasiswa. Kemudian tahapan untuk membuat dimensi adalah membuat daftar 

yang berisi harapan-harapan dosen dari tugas yang akan dikerjakan mahasiswa, menyusun 

daftar yang telah dibuat mulai dari harapan yang paling diinginkan, meringkas atau 

menyederhanakan daftar harapan jika masih perlu, mengelompokkan elemen-elemen yang 

saling berhubungan, memberi nama setiap kelompok yang menggambarkan elemen-

elemen di dalamnya, dan nama-nama yang diberikan tersebut dinamakan dimensi dan 

elemen-elemen di dalamnya menjadi deskripsi dimensi untuk skala tertinggi. 

Tahapan pembuatan tolok ukur dimensi adalah menentukan tolok ukur dimensi untuk 

skala tertinggi berdasarkan daftar harapan-harapan dosen pada tugas mahasiswa, 

menentukan tolok ukur dimensi untuk skala terendah berdasarkan kebalikan dari tolok 

ukur dimensi untuk skala tertinggi, dan selanjutnya membuat deskripsi dimensi untuk skala 

pertengahan. Rubrik dan segala bentuk penilaiannya diharapkan dapat diketahui secara 

terbuka oleh mahasiswa di awal semester. 

Untuk menjamin keadekuatan antara penilaian (instrumen/strategi penilaian yang 

digunakan dengan tujuan), proses penilaian di FMIPA Unesa di mulai dari pengembangan 

RPS yang antara lain dilakukan melalui penjabaran kompetensi ke dalam kemampuan 

akhir yang kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan indikator. Strategi penilaian dan 
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instrumen yang adekuat dipilih berdasar pada rumusan indikator ini. Proses tersebut 

menjamin  sifat komprehensif lingkup penilaian. Di samping itu, sifat komprehensif dan 

kebersinambungan proses penilaian, ditempuh melalui penerapan strategi penilaian pada 

berbagai aspek dan kesempatan, seperti penilaian partisipasi selama perkuliahan, penilaian 

tengah semester atau subsumatif, dan penilaian sumatif di akhir semester, penilaian 

produk, penilaian proses, serta penilaian sikap.   

Proses-proses penilaian dirancang berciri otentik, yaitu mengevaluasi aspek-aspek 

yang sesungguhnya harus dievaluasi. Penilaian tentang keberhasilan program studi dalam 

melaksanakan proses pembelajaran untuk menghasilkan capaian  pembelajaran yang telah 

ditetapkan, dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan 

Mutu Eksternal yang ada di FMIPA Unesa.  

 

E. Pelaksanaan Penilaian  

Dalam pelaksanaan penilaian perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini.  

1. Prinsip dan Sasaran Penilaian   

Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis 

yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan dan pelaksanaan, dan 

pengendalian proses pembelajaran, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa 

menjalani proses pembelajaran. Penilaian memiliki tujuan untuk memotivasi belajar 

mahasiswa, menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian 

pembelajaran pada setiap mata kuliah dan memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan 

proses pembelajaran.  

Prinsip penilaian ini mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan 

transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang 

memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan  

meraih capaian pembelajaran lulusan. Prinsip otentik merupakan penilaian yang 

berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang 

mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara 

dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 

Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan 

kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Prinsip 

transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh 

semua pemangku kepentingan.  
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Sasaran penilaian akademik mencakup capaian pembelajaran mahasiswa di Unesa 

yang meliputi:  (a) sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa peserta mata kuliah 

di dalam kelas/kegiatan laboratorium/bengkel/studio/ lapangan, terdiri atas: (1) penguasaan 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, (2) partisipasi/kinerja mahasiswa, (3) hasil kerja 

berupa karya tulis/laporan/ karya seni/desain, (4) afeksi misalnya  kemauan kerjasama, 

disiplin, (b) sasaran penilaian capaian pembelajaran oleh mahasiswa dalam pengerjaan 

tugas suatu mata kuliah, terdiri atas: (1) kemutakhiran referensi dan kebenaran konsep, (2) 

kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan laporan, (3) kualitas Hasil kerja 

berupa karya tulis/karya seni/desain, dan (4) partisipasi/kinerja mahasiswa, (c) sasaran 

penilaian capaian pembelajaran oleh mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir, skripsi, 

tesis, atau disertasi, terdiri atas: (1)  penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta 

pemanfaatannya dalam penyusunan skripsi, (2) kedalaman isi, penggunaan bahasa dan 

struktur penulisan skripsi, (3) kreativitas dalam penyajian, (4) kebenaran ilmiah dan 

orisinalitas, (5) penerapan norma akademik yang berlaku, dan (6) kemampuan 

mempertahankan skripsi, tesis, dan disertasi   

2. Bentuk, Teknik, Instrumen dan Pendekatan Penilaian   

a. Bentuk Penilaian   

Bentuk penilaian dapat berupa tes essay, pilihan ganda, dan penilaian produk. 

Penilaian terhadap capaian hasil pembelajaran mencakup pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap dapat diselenggarakan dengan cara: (1) penilaian oleh dosen tunggal; (2) penilaian 

oleh tim dosen; (3) penilaian dosen tunggal atau tim dengan mengikutsertakan penilaian 

mahasiswa; dan/atau (4) penilaian dosen tunggal atau tim dengan mengikutsertakan 

penilaian pemangku kepentingan dalam magang, ekskursi, praktek, dan/atau kegiatan 

sejenis. Untuk program spesialis dua, program doktor, dan program doktor terapan wajib 

menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.  

Komponen penilaian capaian pembelajaran di Unesa terdiri dari 4 (empat) unsur, 

yaitu: Partisipasi, Tugas, Ujian Subsumatif dan Ujian Sumatif. Pembobotan berturut-

turut adalah 2, 3, 2, dan 3. Adapun komponen dari setiap unsur dapat dijelaskan secara 

garis besar sebagai berikut. 

1) Partisipasi.   

Penilaian partisipasi dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini. 

a) Kehadiran mahasiswa minimal 75% dari jadwal tatap muka setiap mata kuliah.  

b) Partisipasi di kelas yang ditunjukkan dengan keaktifan berdiskusi, bertanya, dan 

berpendapat.  
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c) Keterampilan menyajikan karya, dan presentasi.  

d) Sikap bertanggung jawab, menghargai, disiplin, jujur, dan kerjasama.  

2) Tugas.  

Penilaian tugas dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini. 

a) Kemutakhiran referensi dan kebenaran konsep, serta kebenaran hasil 

b) Kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan laporan.  

c) Kualitas hasil kerja berupa karya tulis/karya seni/desain, dan  

d) Partisipasi/kinerja mahasiswa.  

3) Ujian Subsumatif.  

Penilaian ujian subsumatif dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini. 

a) Penguasaan suatu kompetensi akhir tertentu (sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan).  

b) Dilakukan kurang lebih setelah 50% bahan kajian diajarkan.  

c) Dilakukan minimal sekali dalam setiap semester (setelah 8 kali tatap muka).  

d) Dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, tetapi dengan pertimbangan tertentu 

dapat juga dilakukan dalam bentuk non tes, pemberian tugas, atau pun tes lisan 

yang disesuaikan dengan kompetensi akhir yang ingin dicapai.  

4) Ujian Sumatif  

Penilaian ujian sumatif dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini. 

a) Penguasaan kompetensi akhir (sikap, pengetahuan dan ketrampilan).  

b) Dilakukan setelah seluruh bahan kajian diajarkan.  

c) Dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, tetapi dengan pertimbangan tertentu 

dapat juga dilakukan dalam bentuk non tes, pemberian tugas, atau pun tes lisan 

yang disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai.  

 

b. Teknik Penilaian  

Teknik penilaian mengacu kepada cara penilaian yang dilakukan meliputi tes tulis, 

tes lisan, tes perbuatan (kinerja)/lisan (objektif: isian, dan menjodohkan; subjektif: uraian 

bebas, uraian singkat), dan non tes antara lain: observasi, penilaian diri, penilaian 

sejawat, penilaian sikap, penilaian kinerja, dan penilaian produk. Dalam penilaian harus 

pula mempertimbangkan mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Selain itu bersifat 

otentik yang mempertimbangkan hal-hal berikut. 

1) Memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu. 

2) Mencerminkan masalah dunia nyata   
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3) Menggunakan berbagai cara dan kriteria untuk mendapatkan informasi tentang 

kemampuan mahasiswa,  

4) Holistik (kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap)  

5) Menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas 

mengamati dan mencoba, dan nilai prestasi di luar kampus  

6) Menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, kajian 

keilmuan, dan pengalaman yang diperoleh dari luar sekolah, menggabungkan 

kegiatan dosen mengajar, kegiatan mahasiswa belajar, motivasi dan keterlibatan 

mahasiswa, serta keterampilan belajar.  

c. Instrumen Penilaian  

Instrumen penilaian meliputi tes dan non tes. Penilaian dalam bentuk tes bisa berupa: 

isian, pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, dan sebagainya. Kemudian  penilaian non 

tes dalam bentuk lembar observasi, kuisioner, atau pun checklist.  

d. Pendekatan Penilaian  

Kurikulum pada suatu program studi merupakan kurikulum berbasis kompetensi, 

penilaian capaian pembelajaran pada program studi tersebut menggunakan Penilaian 

Acuan Kriteria (PAK). Penilaian Acuan Kriteria (PAK) merupakan penafsiran skor 

penilaian dengan cara membandingkan capaian pembelajaran mata kuliah dengan kriteria 

yang telah ditetapkan. 

 

F. Interpretasi Hasil Penilaian 

Secara teori interpretasi hasil evaluasi dilakukan melalui dua cara, yaitu menggunakan 

Penilaian Acuan Kriteria/Patokan (PAP/PAK) dan penilaian Acuan norma (PAN). 

Interpetasi hasil evaluasi menggunakan PAN, dilakukan dengan jalan membandingkan apa 

yang dicapai oleh mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Model interpetasi 

cara ini sering hasilnya relatif, karena boleh jadi mahasiswa dinyatakan berhasil hanya 

karena yang bersangkutan memiliki capaian yang lebih baik dari siswa yang lain, 

sementara kalau dilihat ketercapaian indikator kompertensinya boleh jadi belum tercapai. 

PAK adalah interpetasi yang lebih realistik, karena keberhasilan mahasisawa 

ditetapkan berdasarkan seberapa jauh mahasiswa tersebut mencapai indikator kompetensi 

yang telah ditetapkan. 

FMIPA menganut kurikulum yang berbasis kompetensi, karena keberhasilan 

mahasiswa ditentukan berdasakan pada fakta seberapa jauh indikator-indikator kompetensi 
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dapat dicapai. Dengan demikian PAK digunakan di dalam menginterpretasi hasil asesmen 

di FMIPA. 

 

Teknik Pengolahan Nilai 

Dari pelaksanaan penilaian melalui pengukuran atau tidak, dapat dikumpulkan 

sejumlah data atau informasi yang dibutuhkan dalam evaluasi hasil belajar. Data yang 

terkumpul dari penilaian dengan teknik tes akan berupa data kuantitatif, sedangkan teknik 

non tes akan menjaring data kualitatif maupun kuantitatif sekaligus. Data yang terkumpul 

baik melalui teknik tes maupun teknik non tes merupakan data mentah yang memerlukan 

pengolahan lebih lanjut. Kegiatan mengolah data yang berhasil dikumpulkan melalui 

kegiatan penilaian inilah yang disebut kegiatan pengolahan hasil penilaian. Prosedur 

pelaksanaan pengolahan hasil penilaian sebagai berikut : 

1. Menskor, yakni memberikan skor pada hasil penilaian yang dapat dicapai oleh 

responden (peserta didik). Cara termudah yang dapat dilakukan adalah membuat 

matriks untuk menghitung proporsi ketercapaian indikator. Skor yang diberikan adalah 

sama dengan proporsi ketercapaian indikator. Artinya bila indikaotr yang dicapai 75% 

maka skor mahasiswa yang bersangkutan seharusnya adalah 75. 

Tabel 4.6 Penyekoran tiap indikator 

No. Nama Mahasiswa 
Nomor Indikator/soal*) 

P Ket 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

              

              

              
*)tulislah 0 jika indikaot tak tercapai dan 1 jika tercapai 

 

Untuk memberikan skor melalui matriks pencapaian indikator diperlukan  lembar 

jawaban mahasiswa dan kunci jawaban, kunci skoring dan pedoman pengangkaan. Tiga 

macam alat bantu penskoran atau pengangkaan berbeda-beda cara penggunaannya 

untuk setiap butir soal yang ada dalam alat penilai. 

2. Menggabungkan skor yang diperoleh dari suatu asesmen dengan asesmen komponen 

yang lain seperti partisipasi, tugas, subsumatif, dan sumatif dengan mempertimbangkan 

bobot yang telah ditetapkan. Semua skor dinyatakan di dalam angka 0-100 

3. Mengkonversikan skor hasil dari proses nomor 2 ke dalam skor 0-4 dan nilai huruf 

dengan menggunakan tabel konversi berikut. Interpretasi Hasil Penilaian Belajar 

menghasilkan informasi tentang pencapaian kompetensi peserta didik yang dapat 

digunakan sebagai penentuan peringkat mahasiswa.  Penilaian keberhasilan mahasiswa 
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dalam menempuh suatu matakuliah  dinyatakan dalam bentuk nilai huruf, interval, dan 

angka seperti pada Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7  Nilai Huruf, Interval, dan Nilai Angka yang berlaku di Unesa 

Huruf Interval Angka 

A 85 ≤ A < 100 4 

A- 80 ≤ A- < 85 3,75 

B+ 75 ≤ B+ < 80 3,5 

B 70 ≤ B < 75 3 

B- 65 ≤ B- < 70 2,75 

C+ 60 ≤ C+ < 65 2,5 

C 55 ≤ C < 60 2 

D 50 ≤ D < 55 1 

E 0 ≤ E < 40  

 

Untuk peringkat capaian pembelajaran mahasiswa Program Sarjana 

pada akhir suatu program studi sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Peringkat Capaian pembelajaran 

IP yang diperoleh Peringkat 

3,51 – 4,00 Dengan pujian (cumlaude) 

3,01 - 3,50 Sangat memuaskan 

2,76 – 3,00 Memuaskan 
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BAB V 

TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN 

 

Hasil penilaian dapat ditindaklanjuti oleh dosen dengan mengadakan program 

remedial. Ditinjau dari arti kata, “remedial” berarti “sesuatu yang berhubungan dengan 

perbaikan”. Dengan demikian program remedial merupakan suatu bentuk kegiatan 

yang bersifat penyembuhan atau bersifat perbaikan. Program remedial bertujuan agar 

mahasiswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Jika mahasiswa memperoleh 

hasil belajar yang tidak memuaskan atau belum mencapai batas kelulusan, maka 

mahasiswa tersebut boleh mengikuti program remedial agar tercapai hasil belajar 

seperti yang diharapkan. Program remedial di FMIPA Unesa dilaksanakan dalam 

bentuk Program Remedial dalam Semester (PR-dS). 

Program Remedial dalam Semester (PR-dS) dilakukan dengan tujuan untuk 

memaksimalkan nilai akhir (NA) mahasiswa pada setiap mata kuliah dalam semester 

tertentu. Dosen dapat melakukan PR-dS berikut. 

1. Pembelajaran Ulang 

Pembelajaran ulang dilaksanakan oleh dosen pembina matakuliah dengan ketentuan 

sebagai berikut. 

a. Ada lebih dari 50% mahasiswa yang belum tuntas setelah dilakukan 

penilaian/tes, dengan ketuntasan setara dengan nilai minimal C+. 

b. Pembelajaran ulang difokuskan pada topik tertentu yang belum dikuasai oleh 

sebagian besar mahasiswa. 

c. Mahasiswa yang belum mencapai nilai C+ berhak untuk mengikutinya. 

d. Dilaksanakan di luar jam perkuliahan efektif. 

e. Setelah pembelajaran ulang dilakukan tes ulang, dan tes ulang ini boleh diikuti 

oleh mahasiswa yang nilainya belum mencapai nilai B. 

f. Program ini dilaksanakan satu kali untuk setiap jenis tes, yaitu setelah USS. 

 

2. Tes Ulang 

Tes ulang dilaksanakan oleh dosen pembina matakuliah dengan ketentuan sebagai 

berikut. 

a. Ada mahasiswa yang memperoleh nilai USS atau US masih kurang dari nilai B. 

b. Dilaksanakan di luar jam perkuliahan efektif. 
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c. Mahasiswa yang belum mencapai nilai minimal B, diperbolehkan mengikuti tes 

ulang. 

d. Program ini dilaksanakan satu kali untuk setiap jenis tes, setelah USS atau US. 

 

Ketentuan pemberian nilai hasil remedial bagi mahasiswa yang telah mengikuti PR-

dS dapat dipilih beberapa alternatif berikut. 

 

a. Alternatif 1 

Mahasiswa diberi nilai sesuai capaian yang diperoleh setelah mengikuti 

remedial. Misalkan, pada USS suatu matakuliah (Teori Belajar) seorang 

mahasiswa, Andi memperoleh nilai 50. Karena Andi belum mencapai nilai C+, 

maka Andi mengikuti program remedial. Setelah Andi mengikuti remedial dan 

diakhiri dengan penilaian, Andi memperoleh hasil penilaian sebesar 80. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka nilai yang diperoleh Andi adalah sebesar 

80. 

 

Keuntungan menggunakan ketentuan ini: 

1) Meningkatkan motivasi mahasiswa selama mengikuti pembelajaran 

remedial karena mahasiswa mempunyai kesempatan untuk memperoleh 

nilai yang maksimal. 

2) Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip belajar tuntas (mastery learning). 

 

Kelemahan menggunakan ketentuan ini: 

Mahasiswa yang telah tuntas (misalnya, Wati dengan nilai 75) dan nilainya 

dilampaui oleh mahasiswa yang mengikuti remedial (misalnya, Andi dengan 

nilai 80), kemungkinan Wati mempunyai perasaan diperlakukan “tidak adil” 

oleh dosen. 

 

b. Alternatif 2 

Mahasiswa diberi nilai dengan cara merata-rata antara nilai capaian awal 

(sebelum mengikuti remedial) dan capaian akhir (setelah mengikuti 

remedial), dengan ketentuan: 

1) Jika capaian akhir remidi telah melebihi nilai 60 dan nilai rata-rata 

melebihi 60 (misalnya, nilai awal 45, nilai remidi 80, nilai rata-rata 62,6),  

maka hasil rata-rata (nilai 62,5) sebagai nilai perolehan peserta didik 

tersebut. 

2) Jika capaian akhir remidi telah melebihi nilai 60 dan nilai rata-rata di 

bawah 60 (misalnya, nilai awal 25, nilai remidi 80, nilai rata-rata 52,5),  

maka hasil perolehan peserta didik diberi nilai sebesar nilai C+ minimal, 

yaitu 60. 
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3) Jika capaian akhir remidi belum melebihi nilai 60, maka hasil perolehan 

peserta didik adalah sebesar nilai remidi tersebut. 

 

Alternatif 2 ini sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan Alternatif 1, 

meskipun Alternatif 2 ini tidak memiliki dasar teori, namun lebih 

mengedepankan faktor kebijakan dosen. Upaya lain, untuk mengatasi 

kelemahan Alternatif 1, yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama 

bagi semua mahasiswa untuk mengikuti tes, namun dengan catatan perlu 

diinformasikan kepada mahasiswa bahwa konsekuensi nilai yang akan 

diambil adalah nilai hasil tes tersebut atau nilai terakhir. 

c. Alternatif 3 

 

Mahasiswa diberi nilai sama dengan batas minimal nilai C+ yang telah 

ditetapkan, meskipun nilai yang dicapai mahasiswa tersebut telah melampaui 

nilai C+. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Panduan Implementasi Kurikulum KKNI dan SNPT Berciri Ecopreneurship ini 

diharapkan dapat dijadikan acuan oleh semua program studi di lingkungan FMIPA 

Unesa dalam mengembangkan kurikulum di masing-masing program studi. Dengan 

mengacu pada panduan ini, diharapkan para dosen di masing-masing prodi dapat 

menjalankan fungsinya secara lebih baik untuk meraih tujuan pencapaian pembelajaran 

di FMIPA. Walaupun panduan ini telah tersusun, tidak tertutup kemungkinan adanya 

kekurangsempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih 

sempurnanya panduan ini untuk waktu yang akan datang. 
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LAMPIRAN 

 

CONTOH MODEL PENILAIAN UNTUK JURUSAN BIOLOGI 

 

Kisi-Kisi Instrumen Penilaian 

INDIKATOR 

PENILAIAN 

STRATEGI BENTUK INSTRUMEN 
KRITERIA 

PENILAIAN 

1. Mendeskripsikan 

dasar rekayasa 

genetika dan 

prospeknya 

 

Tes Tertulis Essay 
Soal tes terlampir 

(No. Soal 1) 
 

2. Menuliskan ide-ide 

inovatif tentang 

penerapan genetika 

Tes tertulis Essay 
Soal Terlampir 

(No. Soal 2)  
 

3. Menuliskan ide-ide 

oportunis tentang 

penerapan genetika 

 

Tes tertulis Essay 
Soal Terlampir 

(No. Soal 3) 
 

4. Melakukan sikap 

ulet saat melakukan 

praktikum isolasi 

DNA 

 

Self 

assessment 
 

Instrumen 

terlampir 

(No. 1, 2, 3, 4, 5) 

 

5. Melakukan sikap 

peduli lingkungan 
Self 

assessment 
 

Instrumen 

terlampir  

(No. 6, 7, 8, 9, 10) 
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Lembar Penilaian I 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas! 

1. Jelaskan tahapan dalam rekayasa genetika! 

2. Salah satu terapan genetika dibidang peternakan  adalah penerapan GMO 

(Genetically Modified Organism) pada ayam. 

 

a. Tuliskan pendapat Anda terhadap penerapan GMO pada berbagai produk 

pertanian atau peternakan!  

b. Sebagai seorang yang telah mempelajari genetika, tuliskan pendapat Anda 

bagaimana cara/strategi agar apa yang telah Anda pelajari dapat memberi 

dampak positif pada aspek ekonomi.  

3. Contoh lain manfaat penerapan genetika di bidang pertanian adalah Golden Rice 

(padi emas) yang mengandung beta karotena (pro-vitamin A) pada endosperm-nya. 

Tuliskan ide Anda tentang terobosan yang dapat dikembangkan dari penerapan 

genetika yang memiliki dampak positif pada kehidupan manusia! (ide semakin 

baik jika berbeda dari yang telah ada/ populer). 
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Rubrik Lembar Penilaian I  - Ranah Pengetahuan  

No. 

Soal 

Indikator Soal Soal Jawaban Skor 

1 Mendeskripsikan 

dasar rekayasa 

genetika dan 

prospeknya 

 

Jelaskan 

tahapan 

dalam 

rekayasa 

genetika! 

 

1. Mempersiapkan molekul DNA spesifik 

yang dikehendaki 

2. Mempersiapkan vektor (pembawa DNA) 

3. Mempersiapkan enzim restriksi 

4. Mempersiapkan enzim ligase 

5. Mempersiapkan sel inang 

6. Mengidentifikasi DNA spesifik yang 

dikehendaki 

7. Mengisolasi DNA spesifik 

8. Menyisipkan DNA spesifik ke DNA 

vektor 

9. Mengembalikan vektor ke sel hospes/ 

inang 

10. Mengembangbiakkan sel hospes/ inang 

 

Jika menuliskan satu 

tahapan benar, skor 3 

 

Jika menuliskan 

tahapan dengan 

sistematis sesuai 

urutan, skor: 20 

 

Jika semua tahapan 

salah, skor: 5 

 

Skor maksimal: 50 

Nilai =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥100 

 

 

Rubrik Penilaian I – Inovatif dan Oportunis skills 

Berilah tanda √ pada kolom Ya/Tidak! 

Indikator No. 

Soal 

 Ada 

Ya Tidak 
Menuliskan ide-ide 

inovatif pada 

penerapan genetika 

2 Ide bersifat unik   

Ide bersifat original (belum ada sebelumnya)   

Ide merupakan suatu pengembangan dari apa yang telah ada   

Ide merupakan kombinasi beberapa konsep/ pendekatan   

Menuliskan ide-ide 

oportunis pada 

penerapan genetika 

3 Ide berpotensi dapat mengembangkan penerapan tridarma 

perguruan tinggi 

  

Ide layak dipublikasikan di media cetak atau media sosial   

Ide memiliki nilai jual/ nilai ekonomis    

Ide memenuhi kriteria untuk masuk kompetisi sains nasional/ 

internasional 

  

Keterangan: jika Ya maka skor 1, jika Tidak maka skor 0 

Kriteria:  skor 0 = Kurang 

  skor 1 = Cukup 

  skor 2 = Sedang 

  skor 3 = Baik 

  skor 4 = Sangat Baik  
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CONTOH MODEL PENILAIAN UNTUK JURUSAN FISIKA 

 

Mata Kuliah : Bahan Paduan 

Kisi-Kisi Instrumen Penilaian 

Indikator 
Penilaian 

Strategi Bentuk Instrumen Kriteria 

1.a.Mendapatkan 
artikel yang relevan 
dengan topik 
proyek 

1.b.Menganalisis 
semua komponen 
artikel secara 
cermat 

1.c.Menentukan artikel 
jurnal sebagai 
referensi tugas 
proyek secara 
tepat 

 Evaluasi diri  Penilaian 
dilakukan 
sendiri tiap 
kelompok 

a. Lembar penilaian 
kelayakan artikel 

b. Lembar kajian 
artikel 

a. Skor tiap 
aspek 1-5, 
dan layak 
jika memiliki 
skor 4-5 

b. Skor penuh 
jika semua 
komponen 
kajian 
terpenuhi 

2.a.Menerapkan 
sebagian/seluruh 
komponen artikel 
pada rancangan 
proyek bahan 
paduan 

2.b.Mengusulkan 
rancangan yang 
dibuat untuk 
mendapatkan 
masukan dan 
persetujuan 

2.c.Memperbaiki 
rancangan sesuai 
masukan 

 Presentasi 
Kelompok 

a. Draft 
rancangan 

b. PPT 

Lembar penilaian 
tiap bentuk penilaian 
dengan aspek 
sebagai berikut: 
a. Draft rancangan 

(tujuan 
pembuatan 
bahan, 
kemudahan 
pengadaan bahan 
penyusun, artikel 
acuan, inovasi, 
menggunakan 
bahan di sekitar, 
kemungkinan 
direalisasikan) 

b. PPT (sruktur 
penampilan, 
gagasan tiap 
sajian, kreativitas, 
aplikasi IT) 

c.  Presentasi 
(teknik 
penyampaian, 
kemampuan 
mempertahankan 
gagasan, 
merespon 
pendapat orang 
lain, kekompakan)  

a. Ada 3 
penilaian: 
Draft 
rancangan, 
PPT, dan 
Presentasi 

b. Masing-
masing 
aspek diberi 
skor 0-10 

c. Nilai tiap 
bentuk 
penilaian: 
jumlah 
skor/jumlah 
aspek 

d. Nilai akhir: 
jumlah 
nilai/3 

 
 

3.   Menunjukkan 
sikap ulet dalam 

 Presentasi 
Kelompok 

a. Laporan 
tertulis 

Lembar penilaian 
tiap bentuk penilaian 

a. Ada 3 
penilaian: 
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Indikator 
Penilaian 

Strategi Bentuk Instrumen Kriteria 

merealisasikan 
rancangan yang 
dibuat dalam 
bentuk prototipe 
(uji coba) dan jujur 
melaporkan dalam 
bentuk tulis dan 
lisan 

b. PPT 
 

dengan aspek 
sebagai berikut: 
a. Laporan 

(kesesuaian 
dengan 
rancangan, kajian 
teori, metode 
eksperimen, hasil 
dan pembahasan, 
simpulan, 
pustaka) 

b. PPT (sruktur 
penampilan, 
gagasan tiap 
sajian, kreativitas, 
aplikasi IT) 

c.  Presentasi 
(teknik 
penyampaian, 
kemampuan 
mempertahankan 
gagasan, 
merespon 
pendapat orang 
lain, kekompakan)  

Laporan, 
PPT, dan 
Presentasi 

b. Masing-
masing 
aspek diberi 
skor 0-10 

c. Nilai tiap 
bentuk 
penilaian: 
jumlah 
skor/jumlah 
aspek 

d. Nilai akhir: 
jumlah 
nilai/3 
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ANGKET PENILAIAN DIRI 

PENGUKURAN KOMPONEN ECOPRENEUR 

 

Instrumen ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan diri mahasiswa mengikuti 

perkuliahan Bahan Paduan untuk ketrampilan enterpreneur. 

 

Pilihlah skor yang tersedia di samping pernyaataan dengancara melingkari atau 

memberi tanda silang pada angka yang sesuai dengan apa yang akan anda alami 

atau fakta yang akan adanda jalani.  

 

Pemaknaan skor penilaian sebagai berikut: 

 Kriteria:  skor 0 = Kurang 

   skor 1 = Cukup 

   skor 2 = Sedang 

   skor 3 = Baik 

   skor 4 = Baik sekali 

KOMPONEN ECOPRENEUR 

 

NO PERNYATAAN SKOR 

1. Innovative       

a. Dalam setiap kegiatan saya selalu berprinsip 

see and do 

0 1 2 3 4 

b. Saya tidak membiarkan sesuatu 

(kesempatan) berlalu begitu saja 

0 1 2 3 4 

c Saya selalu menyelesaikan masalah satu 

demi satu secara bertahap 

0 1 2 3 4 

2. Innovative      

a Saya berusaha tekun mencari alternatif-

aternatif baru 

0 1 2 3 4 

b Saya selalu melakukan tindakan segera 

setelah tugas diberikan 

0 1 2 3 4 

c Saya selalu merealisasikan apa yang 

dipikirkan 

0 1 2 3 4 

d Saya selalu membangun jaringan untuk 

mendapatkan informasi dalam berbagai 

kegiatan/tujuan 

0 1 2 3 4 

e Saya selalu menyatukan gerak pada kerja 

kelompok 

0 1 2 3 4 

f Saya selalu berkomunikasi dengan kolega, 

partner dan dosen 

0 1 2 3 4 
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CONTOH MODEL PENILAIAN UNTUK JURUSAN IPA 

KISI-KISI PENILAIAN 

MATA KULIAH : KELISTRIKAN KEMAGNETAN 

 

 

Indikator 

Penilaian 

Strategi Bentuk Instrumen Kriteria Penilaian 

Menjelaskan sifat-

sifat listrik dan 

magnet dalam 

peristiwa yang ada 

dalam kehidupan 

sehari- hari 

 

Tes tulis Essay Soal terlampir  

No.1 

4: uraian benar 

3: uraian secara umum 

benar, ada satu aspek 

yang penjelasannya 

tidak tepat 

2: uraian secara umum 

benar, ada lebih dari 

satu aspek yang 

penjelasannya tidak 

tepat 

1: uraiannya salah 

 Melakukan 

penyelidikan 

listrik dinamis 

 Menganalisis 

rangkaian listrik 

searah (seri, 

paralel, campuran, 

jembatan 

wheatstone) 

 Mampu 

menganalis prinsip 

kerja listrik dan 

magnet melalui 

kegiatanpraktikum 

di laboratorium 

Tes Kinerja LKM dan rubrik Terlampir 

EcoInovatif dan 

eco opportunities 

 

 Menghasilkan 

karya produk yang 

memanfaatkan 

gejala induksi 

magnetik atau 

induksi 

elektromagnet  

 

Hasil karya Rubrik Terlampir 

EcoInovatif dan 

eco opportunities 
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Rubrik Lembar Penilaian I  - Ranah Pengetahuan  

No. 

Soal 

Indikator 

Soal 

Soal Jawaban Skor 

1 Menjelaskan 

sifat-sifat 

listrik dan 

magnet dalam 

peristiwa 

yang ada 

dalam 

kehidupan 

sehari- hari 

 

 

Jelaskan menurut pendapat 

anda bagaimana jika 

penggaris plastik yang 

digosok gosok dengan  

rambut didekatkan pada 

bulu ayam? 

Commitment(memiliki sifat 

cerdas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggaris yang digosok 

gosok dengan  rambut 

maka penggaris akan 

menjadi bermuatan 

listrik negatif, karena 

elektron pada bulu ayam 

berpindah  ke penggaris. 

Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat sifat 

listrik dari muatan- 

muatan tersebut dan 

menunjukkan sifat 

magnet ketika bulu 

ayam dapat tertarik oleh 

penggaris plastik 

tersebut 

 

4: uraian benar 

3: uraian secara 

umum benar, 

ada satu 

aspek yang 

penjelasanny

a tidak tepat 

2: uraian secara 

umum benar, 

ada lebih dari 

satu aspek 

yang 

penjelasanny

a tidak tepat 

1:uraiannya salah 

Nilai =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥100 
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Rubrik Lembar Penilaian II  - Ranah Uji Kinerja (LKM) 

DIMENSI BOBOT NILAI KOMENTAR 

(catatan) 

NILAI 

TOTAL 

Penguasaan materi  30%   

Ketepatan menyelesaikan 

masalah/ menganalisis 

(teliti, jujur) 

30%   

Kemampuan menjawab 

pertanyaan  

(cerdas) 

20%   

Kemampuan merangkai 

alat  

(tangguh) 

20%   

NILAI AKHIR 100%   
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TUJUAN  

1. Mahasiswa mampu menyelidiki pengaruh beda potensial pada elemen setrika listrik atau 

lampu) 

2. Mahasiswa mampu menyelidiki karakteristik kuat arus dan tegangan listrik pada rangkaian seri 

dan paralel. 

 

KAJIAN TEORI 

Rangkaian listrik yang kita jumpai sehari-hari biasanya tidak hanya terdiri dari satu sumber 

tegangan dan satu hambatan saja, tetapi meliputi beberapa sumber, hambatan atau unsur-unsur lain 

yang dihubungkan satu dengan yang lain. Istilah yang umum dipakai untuk rangkaian semacam ini 

adalah jaringan. 

Bila arus listrik mengalir dalam suatu rangkaian yang hanya terdiri dari satu sumber 

tegangan dan satu hambatan, menurut hukum Ohm yang berlaku: 

V = I . R 

dengan: 

V : tegangan antara titik A dan B 

I : arus listrik yang melewati titik AB 

R : hambatan AB 

 

      Gambar 1. Rangkaian Hukum Ohm  

 

Bila arus yang masuk ke dalam rangkaian diketahui dan tegangan yang melewati hambatan dapat 

diukur, maka nilai hambatan bias dihitung dengan persamaan dari hukum Ohm di atas. 

Rangkaian Hukum Ohm di atas merupakan rangkaian yang sangat sederhana, hanya terdiri 

dari satu hambatan, tetapi bila di dalam rangkaian terdiri atas lebih dari satu hambatan yang 

disusun antara titik a dan b membentuk hanya satu titik lintasan antara kedua titik maka rangkaian 

hambatan disebut rangkaian seri. Bila hanya ada satu titik lintasan, maka arus yang mengalir sama 

besarnya untuk masing-masing hambatan di dalam rangkaian tersebut. 

KARAKTERISTIK RANGKAIAN 

SERI DAN PARALEL 
LKM 03 

I 

S 

R 
A 

E 

 
V 
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Gambar 2.  Rangkaian Seri dari dua hambatan 

Pada rangkaian seri berlaku: 

VAC = VAB + VBC 

Dengan menggunakan hukum Ohm diperoleh bahwa:  

I . RAC = I (R1 + R2) 

RAC = R1 + R2 

Hambatan-hambatan dikatakan paralel bila masing-masing hambatan mempunyai 

lintasan alternatif antara titik a dan b. Dalam rangkaian parallel beda tegangan pada 

masing-masing hambatan sama besarnya. 

 

 

Gambar 3.   Rangkaian Paralel Dari Dua Hambatan 

Pada rangkaian parallel berlaku: 

VAB = I . R1 = I . R2 

Sedangkan arus yang mengalir pada hambatan adalah: 

I = I1 + I2 

Sehingga diperoleh: 

2

AB

1

AB

AB

AB

R

V

R

V

R

V
  

21AB R

1

R

1

R

1
  

21

21
AB

R R

RR
R




 

 

 

 

 

 

 



63 

ALAT DAN BAHAN 

Elemen setrika listrik 1 buah 

Lampu sepeda motor 2 buah 

Tempat lampu  2 buah 

Sumber tegangan DC (0-12 V) 1 buah 

Voltmeter DC (0-10 V) 1 buah 

Ampermeter DC (0-300 mA) 1 buah 

Saklar  1 buah 

Tahanan Geser 1 buah 

Konektor  Secukupnya  

 

LANGKAH PERCOBAAN 

A. Pengaruh Beda Potensial terhadap Kuat Arus pada Hambatan 

1. Rangkai alat-alat seperti pada gambar 1, kemudian hubungi pembimbing untuk memeriksa 

rangkaian tersebut. 

2. Tutup Saklar S dan catat harga tegangan dan arus. 

3. Ubah tahanan geser agar diperoleh harga arus dan tegangan yang berbeda-beda.   

 

Percobaan 

ke 

V 

(Volt) 

I 

(Ampere) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Dst   

 

4. Dari data yang diperoleh, buatlah grafik hubungan antara V dan I, dalam kalimat serta 

formulasi matematisnya, kemudian hitung nilai tahanan beserta ralatnya dengan analisis 

grafik. 

 

B.  Hukum Ohm dalam Rangkaian  Seri dan Paralel 

1. Rangkai alat-alat seperti gambar 2, kemudian hubungi pembimbing untuk memeriksa 

rangkaian tersebut. 
2. Tutup saklar, kemudian catat harga tegangan dan arus. 

3. Ubah tahanan geser agar diperoleh harga tegangan dan arus yang berbeda-beda. 

4. Ulangi langkah yang sama untuk rangkaian pada gambar 3. 
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DATA DAN ANALISIS 

Rangkaian Seri               

 

 

 

 

 

 

Rangkaian Paralel 

 Percb 

ke 

V 

(Volt) 

V1 

(Volt) 

V2 

(Volt) 

I 

(A) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

dst     

 

5. Rumuskan karakteristik kuat arus dan tegangan dalam rangkaian seri dan paralel. Bandingkan 

nilai tahanan dari hambatan total rangkaian seri antara perhitungan dengan hasil pengukuran. 

Lakukan hal yang sama untuk rangkaian paralel.  

 

ANALISIS 

Percobaan I 

Dari hasil pengamatan yang sudah anda lakukan, analisislah berdasarkan grafik hubungan V dan 

I ! 

............................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

Percobaan II 

Dari hasil pengamatan yang sudah anda lakukan, analisislah tahanan dari rangkaian seri dan 

rangkaian paralel berdasarkan perhitungan dan hasil pengukuran ! 

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

Percb ke V 

(Volt) 

I 

(A) 

I1 

(A) 

I2 

(A) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Dst     
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis, simpulkan sesuai dengan tujuan diatas ! 

.............................................................................................................................................................

............................................... 

 

PERTANYAAN 

1. Carilah informasi di buku atau internet: adakah cara lain untuk mengukur tahanan listrik? 

2. Apakah harga R yang didapat dari pengukuran rangkaian seri dan paralel berbeda? Jika ada 

perbedaan, apa penyebabnya? 

3. Apakah nyala lampu sama-sama terang ketika dirangkai seri dan ketika dirangkai parallel? 

Uraikan dengan ringkas penjelasan anda! 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Tim Fisika Dasar UNESA. 2002.  Panduan Praktikum Fisika Dasar II. Jurusan Fisika FMIPA 

UNESA. 

2. Sears, Zemansky. 1994. Fisika Untuk Universitas II.  Binacipta Edisi Indonesia 

 

 

Rubrik Lembar Penilaian III - Ranah Uji Kinerja Hasil Karya 

GRADE SKOR INDIKATOR KINERJA 

Sangat Kurang < 20 Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak 

menyelesaikan permasalahan 

Kurang <21- 40 Rancangan yang disajikan teratur namun kurang 

menyelesaikan permasalahan 

Cukup 41- 60 Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan 

masalah, namun kurang 

dapat diimplementasikan 

Baik 61 - 80 Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan 

masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif 

Sangat Baik >81 Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan 

masalah, dapat 

diimplementasikan dan inovatif 

 

1. Buatlah produk terkait pemanfaatkan gejala induksi magnetik atau induksi 

elektromagnet sesuai pemikiran anda yang anda kaitkan dengan materi tersebut! 
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Contoh RPS template UNESA 

JURUSAN BIOLOGI 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 

Fakultas     : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Program Studi    : Biologi 

Nama Matakuliah/Bobot   : Biologi Dasar / 3 (1) sks 

Kode Matakuliah    :  

Matakuliah Prasyarat   : - 

Dosen Pengampu    :  Dr.Yuliani, M.Si.; 

   Dr. Mahanani Tri Asri, M.Si.; 

   Dr. Dyah Hariani, M.Si.; 

   Novita Kartika Indah, S.Pd, M.Si. 

    

Capaian Pembelajaran Matakuliah/Kompetensi :  

1. Meningkatnya ketaqwaan kepada Tuhan YME melalui kajian berbagai makhluk 

hidup. 

2. Menguasai konsep-konsep dasar Biologi: biologi sebagai ilmu, struktur dan fungsi 

sel, metabolisme yang mencakup transpor, fotosintesis dan respirasi, genetika, 

keanekaragaman makhluk hidup dan nomenklatur, asal usul kehidupan, evolusi, 

struktur fungsi jaringan organ tumbuhan dan hewan, ekologi,  perilaku organisme 

dan bioteknologi. 

3. Terampil menerapkan ketrampilan proses sains dalam memecahkan masalah  

bidang Biologi dan aplikatifnya. 

4. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, 

serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara 

mandiri dan kelompok dalam bidang Biologi. 

 

Deskripsi Matakuliah :  

Memahami konsep dasar Biologi sebagai ilmu, struktur dan fungsi sel, metabolisme 

yang mencakup transpor, fotosintesis dan respirasi, genetika, keanekaragaman 

makhluk hidup dan nomenklatur, asal usul kehidupan, evolusi, struktur fungsi jaringan 

organ tumbuhan dan hewan, ekologi,  perilaku organisme dan biotehnologi, serta 

berlatih memecahkan masalah melalui metoda ilmiah. Kajian Biologi Umum disertai 

file:///D:/unesa%202016%20kur/rps%20darmin
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dengan berbagai keterampilan proses (minds on activity dan hands on activity) yang 

akan digunakan untuk memecahkan masalah dalam bidang Biologi dan aplikatifnya. 

Pembelajaran disampaikan dengan presentasi, diskusi dan praktikum. 

 

Referensi :   

1. Campbell, Neil A, Jane B.Reece dan Lawrence G.Mitchell. 2003. Biologi. 

California: Benjamin Cummings. 

2. Kimball, J.W. 1989. Biologi  Jilid I, II, III. Edisi Kelima. Cetakan Kedua. Jakarta: 

Penerbit Erlangga.    

3. Rachmadiarti, F.,Yuliani, Widowati B., Rinie P, Mahanani T.A, Dyah H.,Herlina 

F.2007. Biologi Umum. Surabaya: Unesa Press. 

4. Luria. 1981. A View of Life. California: Benyamin Cumming. 

 



68 

A. Kegiatan Pembelajaran 

 

Pert 

ke- 

Kemampuan 

Akhir* 

 

Indikator Bahan Kajian 

Pendekatan/Model/ 

Metode/Strategi 

Pembelajaran 

Sumber 

Belajar/ 

Media 

Waktu 
Pengalaman 

Belajar 

1 Mahasiswa 

dapat 

merancang 

desain 

eksperimen 

untuk 

menerapkan  

langkah-

langkah 

metode 

ilmiah  

 Menjelaskan 

langkah-langkah 

metode ilmiah 

 Mengaplikasikan 

langkah metode 

ilmiah dalam 

suatu percobaan 

sederhana 

 Merancang 

desain 

eksperimen 

untuk 

mengaplikasikan 

metode ilmiah 

 Terampil 

melakukan 

percobaan  

 Menganalisis 

data hasil dari 

eksperimen 

 Merumuskan 

simpulan 

berdasarkan dari 

hasil 

percobaannya 

Biologi 

sebagai ilmu  : 

Metode ilmiah 

Rumusan 

masalah, 

hipotesis, 

variabel  

penelitian, 

definisi 

operasional  

variabel 

penelitian, 

desain 

penelitian, 

langkah-

langkah 

penelitian,  

Model pembelajaran 

inkuiri terbimbing, 

diskusi kegiatan 

praktikum, 

presentasi 

 

PPT-01 

Biologi 

sebagai Ilmu. 

Buku Teks 

no 3., LKM 

Metode 

ilmiah (alat 

dan bahan 

praktikum) 

ikan, air, 

detergen, 

thermometer 

dan indikator 

universal 

3x50 

Menit 

1. Mendiskusika

n konsep 

metode ilmiah 

dan sikap 

ilmiah 

2. Merancang 

desain 

eksperimen 

berdasarkan 

alat dan bahan 

yang 

disediakan 

3. Melakukan 

kegiatan 

eksperimen 

4. Menganalisis 

data yang 

diperoleh 

dalam 

percobaan 

5. Menyimpulka

n hasil 

penelitian 

6. Membuat 

laporan 

kelompok 
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Pert 

ke- 

Kemampuan 

Akhir* 

 

Indikator Bahan Kajian 

Pendekatan/Model/ 

Metode/Strategi 

Pembelajaran 

Sumber 

Belajar/ 

Media 

Waktu 
Pengalaman 

Belajar 

mengenai 

penelitian 

eksperimen 

2 Mahasiswa  

dapat 

mengkaitkan 

konsep 

struktur sel 

dengan 

fungsinya 

 

 Mendeskripsikan 

tentang struktur 

sel 

 Memberikan 

contoh peran dari 

kimia 

Kehidupan 

terhadap fungsi 

metabolism 

organisme. 

 Terampil 

mengoperasi kan 

mikroskop 

 Membandingkan 

sel tumbuhan dan 

hewan 

berdasarkan 

pengamatan 

mikroskop 

 Mengkaitkan 

konsep struktur 

sel dan fungsinya 

 Sel : 

struktur dan 

fungsi 

 Kimia dan 

Substansi 

Kehidupan 

 

Model pembelajaran 

kooperatif, diskusi 

kegiatan praktikum, 

presentasi,  

PPT-02 Sel 

dan Kimia 

Kehidupan.B

uku Teks 

no.1,2,3,4. 

LKM 

Mikroskop 

dan 

pengenalan 

sel. 

Kaca obyek 

dan kaca 

penutup, Sel 

tumbuhan, 

Sel hewan, 

Mikroskop  

 

3x50 

Menit 

1. Melakukan 

kegiatan 

Praktikum: 

a.Pengenalan 

mikroskop 

b. Observasi 

melalui 

mikroskop 

mengenai 

struktur sel 

tumbuhan dan 

sel hewan 

2. Mendiskusika

n perbedaan 

sel tumbuhan 

dan hewan 

berdasarkan 

hasil 

observasi dan 

presentasi dari 

masing 

masing 

kelompok 

3. Membuat 

laporan 
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Pert 

ke- 

Kemampuan 

Akhir* 

 

Indikator Bahan Kajian 

Pendekatan/Model/ 

Metode/Strategi 

Pembelajaran 

Sumber 

Belajar/ 

Media 

Waktu 
Pengalaman 

Belajar 

praktikum 

3  Mahasisw

a  dapat 

mengkaitk

an kan 

struktur 

membran 

sel dengan 

fungsinya 

 Mahasisw

a dapat 

menganali

sis 

perbedaan 

dari 

tahap-

tahap 

pembelah

an sel 

mitosis 

dan 

meiosis 

 Mendiskripsika

n struktur 

membran sel 

 mengkaitkan 

kan struktur 

membran sel 

dengan 

fungsinya 

 menganalisis 

perbedaan dari 

tahap-tahap 

pembelahan sel 

mitosis dan 

meiosis 

 Terampil 

melakukan 

kegiatan 

praktikum 

kehidupan 

dalam setetes 

air 

a.Membran 

sel  

b.Pembelaha

n Sel:  

Mitosis dan 

Meosis 

Model pembelajaran 

kooperatif, diskusi 

presentasi, kegiatan 

praktikum 

 

PPT-03. 

Pembelahan 

sel.  

Buku Teks 

no 1,3. LKM  

Mengamati 

organisme 

dalam setetes 

air 

Kaca obyek 

dan kaca 

penutup, 

Mikroskop, 

air got, air 

sawah dll 

 

3x50 

Menit 

1. Diskusi dan 

tanya jawab 

mengenai 

membran sel 

dan 

pembelahan 

sel 

2. Diskusi 

tentang 

perbedaan 

tahap 

pembelahan 

sel mitosis 

dan meiosis 

3. Melakukan 

kegiatan 

Praktikum 

kehidupan 

dalam Setetes 

air 

4. Membuat 

laporan 

Praktikum 

4 Mahasiswa 

dapat 

mengevaluasi 

peranan 

 Menjelaskan 

konsep tentang 

transport sel 

 Membedakan 

Metabolisme : 

Transport Sel 

Model pembelajaran 

kooperatif, diskusi 

presentasi, kegiatan 

praktikum 

PPT-04 

Transport sel 

Buku Teks 

no.1,3,4. 

3x50 

Menit 

1. Diskusi dan 

tanya jawab 

mengenai 

transport sel 
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Pert 

ke- 

Kemampuan 

Akhir* 

 

Indikator Bahan Kajian 

Pendekatan/Model/ 

Metode/Strategi 

Pembelajaran 

Sumber 

Belajar/ 

Media 

Waktu 
Pengalaman 

Belajar 

berbagai 

transport sel 

untuk 

kebutuhan 

metabolisme 

sel yang 

berbeda. 

berbagai transport 

pasif dan aktif 

 Mengevaluasi 

fungsi dari 

berbagai transpot  

sel terhadap  

kebutuhan 

metabolisme sel 

 Trampil melakukan 

kegiatan praktikum 

pengamatan 

plasmolisis sel 

 LKM 

mengamati 

plasmolisis. 

Sel 

Tumbuhan, 

Sukrosa, kaca 

obyek dan 

penutup, 

mikroskop 

2. Observasi 

Video 

3. Diskusi 

tentang 

kebutuhan sel 

akan ion, 

mikromolekul 

dan 

makromolekul 

dan 

mekanisme 

pengangkutan

nya 

4. Melakukan 

Praktikum 

Plasmolisis 

dan 

deplasmolisis 

5. Membuat 

laporan 

praktikum 

5 a. Mahasiswa 

dapat 

mengkaitka

n proses 

fotosintesis 

dan 

manfaatnya 

 Mengaitkan 

proses fotosintesis 

dan manfaatnya 

untuk organisme 

lain 

 Merancang desain 

eksperimen 

Metabolisme: 

Fotosintesis 

 

Model pembelajaran 

inkuiri terbimbing, 

diskusi kegiatan 

praktikum, 

presentasi 

 

PPT-05. 

Fotosintesis 

Buku Teks 

no 1,3. LKM 

eksperimen 

Fotosintesis, 

hydrilla, 

3x50 

Menit 

1. Mendiskusika

n konsep 

fotosintesis 

dan 

manfaatnya 

untuk 

organisme lain 
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Pert 

ke- 

Kemampuan 

Akhir* 

 

Indikator Bahan Kajian 

Pendekatan/Model/ 

Metode/Strategi 

Pembelajaran 

Sumber 

Belajar/ 

Media 

Waktu 
Pengalaman 

Belajar 

untuk 

organisme 

lain 

b. Mahasisw

a dapat 

Merancang 

desain 

eksperimen 

untuk 

membuktik

an manfaat 

hasil 

fotosintesis 

untuk 

organisme 

hidup 

c. Mahasiswa 

dapat 

menarik 

simpulan 

secara tepat 

berdasarkan 

analisis 

data 

 

fotosintesis 

 Terampil 

melakukan 

kegiatan 

percobaan 

fotosintesis 

 Menganalisis data 

hasil percobaan 

 Merumuskan 

simpulan 

tabung reaksi 2. Observasi 

Video 

fotosintesis 

3. Merancang 

desain 

eksperimen 

4. Melakukan 

kegiatan 

Praktikum  

Fotosintesis  

5. Menganalisis 

data 

6. Merumuskan 

simpulan 

7. Melakukan 

presentasi 

hasil dari 

kegiatan 

praktikum 

8. Membuat 

laporan 

6 a. Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

 Mengkaitkan 

proses respirasi  

dan manfaatnya 

Metabolisme 

Respirasi 

Model pembelajaran 

inkuiri, diskusi 

kegiatan praktikum, 

PPT-06  

Respirasi 

Buku Teks 

3x50 

Menit 

1. Diskusi dan 

Tanya jawab 

mengenai 
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Pert 

ke- 

Kemampuan 

Akhir* 

 

Indikator Bahan Kajian 

Pendekatan/Model/ 

Metode/Strategi 

Pembelajaran 

Sumber 

Belajar/ 

Media 

Waktu 
Pengalaman 

Belajar 

energy yang 

diperoleh 

pada setiap 

tahapan 

respirasi 

b.Mahasiswa 

dapat 

Merancang 

desain 

eksperimen 

untuk 

membuktik

an bahwa 

laju 

respirasi 

dipengaruhi 

oleh factor 

internal dan 

eksternal 

 

untuk organisme 

lain 

 Menganalisis 

perolehan energy 

pada masing 

masing tahap 

 Merancang desain 

eksperimen untuk 

membuktikan 

bahwa laju 

respirasi 

dipengaruhi oleh 

factor internal dan 

eksternal 

 Terampil 

melakukan 

kegiatan 

percobaan laju 

respirasi 

 Menganalisis data 

hasil percobaan 

 Merumuskan 

simpulan hasil 

percobaan 

presentasi  no.1,2,3 

LKM 

eksperimen 

kecepatan 

respirasi pada 

jangkrik, alat 

respirometer, 

NaoH, 

pewarna 

 

konsep 

respirasi dan 

peranannya 

dalam 

metabolism 

organisme 

2. Observasi 

Video tahapan 

respirasi 

3. Diskusi hasil 

energi yang 

diperoleh pada 

setiap tahap 

respirasi 

4. Melakukan 

kegiatan 

merumuskan 

masalah, 

membuat 

hipotesis, 

merancang 

percobaan, 

melakukan 

percobaan  

kecepatan 

respirasi pada 

jangkrik, 

mengumpulka
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Pert 

ke- 

Kemampuan 

Akhir* 

 

Indikator Bahan Kajian 

Pendekatan/Model/ 

Metode/Strategi 

Pembelajaran 

Sumber 

Belajar/ 

Media 

Waktu 
Pengalaman 

Belajar 

n data, 

merumuskan 

simpulan 

5. Membuat 

laporan 

praktikum 

7 a.Mahasiswa 

dapat 

mengkaitkan 

struktur gen 

dan 

kromosom 

dengan 

proses mutasi 

pada 

organisme 

b.Mahasiswa 

dapat 

membedakan  

struktur DNA 

dan RNA, 

dan 

mengaitkan 

dengan 

proses 

replikasi 

DNA   

c.Mahasiswa  

 Mendeskripsikan 

struktur gen dan 

kromosom  

 Mengaitkan 

struktur gen dan 

kromosom 

dengan proses 

mutasi pada 

organisme 

 Membedakan  

struktur DNA dan 

RNA,  

  Mengaitkan 

DNA dan RNA 

dengan proses 

replikasi DNA   

 Mengaplikasikan 

proses sintesis 

protein  

 

1.Gen dan 

kromosom 

2.Sruktur gen 

dan kromosom 

pada 

prokariota dan 

eukariota 

3.Eskpresi 

genetik 

3.Asam 

nukleat 

4.Sintesis 

protein 

Model pembelajaran 

kooperatif, diskusi 

dan Tanya jawab, 

kegiatan bermain 

peran untuk 

mensimulasikan 

tahap sinteis protein 

 

PPT-07.Gen 

dan 

Kromosom  

Buku Teks 

no.1,3. 

LKM 

Sintesis 

Protein  

Karton dan 

alat tulis 

3x50 

Menit 

1. Diskusi dan 

Tanya jawab 

tentang gen, 

kromosom, 

asam nukleat 

dan sintesis 

protein 

2. Observasi 

Video tahapan 

sintesis 

protein 

3. Melakukan 

kegiatan 

bermain peran 

dalam 

simulasi 

sintesis 

protein 

4. Membuat 

laporan 

kegiatan 
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Pert 

ke- 

Kemampuan 

Akhir* 

 

Indikator Bahan Kajian 

Pendekatan/Model/ 

Metode/Strategi 

Pembelajaran 

Sumber 

Belajar/ 

Media 

Waktu 
Pengalaman 

Belajar 

dapat 

menerapkan 

konsep 

proses 

sintesis 

protein dalam 

suatu 

permainan  

8 USS 

9 Mahasiswa  

dapat 

mengkaitkan 

hukum 

Mendel  

(proses 

pewarisan 

sifat)dengan 

keseimbanga

n frekuensi 

gen pada 

organisme 

 

 Membedakan 

berbagai 

persilangan dari 

hukum mendel 

  Mengaitkan 

hukum mendel 

dengan proses 

pewarisan sifat 

dan 

keseimbangan 

frekuensi gen 

pada organisme 

 

Genetika 

Mendel 

Model pembelajaran 

kooperatif, diskusi 

kegiatan penugasan, 

presentasi 

PPT-08 

Pewarisan 

sifat Mendel 

Buku Teks 

no 1,2,3,4 

 

 

 

3x50 

Menit 

1. Diskusi dan 

tanya  

Jawab tentang 

genetika 

model 

2. Berlatih 

dengan 

kelompoknya 

Melakukan 

kegiatan 

persilangan 

pada hokum 

mendel 

3. Melakukan 

kegiatan 

mengenai 

perhitungan 

frekuensi gen 

4. Presentasi 



76 

Pert 

ke- 

Kemampuan 

Akhir* 

 

Indikator Bahan Kajian 

Pendekatan/Model/ 

Metode/Strategi 

Pembelajaran 

Sumber 

Belajar/ 

Media 

Waktu 
Pengalaman 

Belajar 

hasil kegiatan 

5. Membuat 

laporan  

 

10 a.Mahasiswa 

dapat 

membedakan 

teori 

abiogenesis 

dan  

biogenesis   

b.mahasiswa 

dapat 

menerapkan 

berbagai teori 

evolusi untuk 

menyimpulka

n  asal usul 

kehidupan 

(sintesis) 

c. mahasiswa 

dapat 

mengkaitkan 

teori evolusi 

dengan 

genetika 

populasi 

 

 Membedakan 

teori abiogenesis 

dan  biogenesis  

 Menyimpulkan 

asal usul 

kehidupan dari 

berbagai teori 

evolusi 

 Mengkaitkan 

teori evolusi 

dengan genetika 

populasi  

 Evolusi 

 Asal usul 

kehidupan 

 Genetika 

Populasi  

Model pembelajaran 

kooperatif, diskusi 

dan tanya jawab, 

presentasi 

PPT-09 

Evolusi 

Buku Teks 

no. 3,4 

 

3x50 

Menit 

1. Observasi 

video tentang 

percobaan 

abiogenesis 

dan 

biogenesis 

2. Mendiskusik

an konsep 

evolusi dan 

asal usul 

kehidupan 

melalui 

LKM 

3. Presentasi 

kelompok 

tentang hasil 

diskusi 
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Pert 

ke- 

Kemampuan 

Akhir* 

 

Indikator Bahan Kajian 

Pendekatan/Model/ 

Metode/Strategi 

Pembelajaran 

Sumber 

Belajar/ 

Media 

Waktu 
Pengalaman 

Belajar 

11 a.Mahasiswa 

dapat 

menggolongk

an berbagai 

makhluk 

hidup 

berdasarkan 

sistem 

klasifikasi 

b.Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

penyebab 

terjadinya 

variasi 

 Mengklasifikasika

n berbagai 

makhluk hidup 

berdasarkan 

sistem klasifikasi 

 Menganalisis 

penyebab 

terjadinya variasi 

 Terampil dalam 

membuat kunci 

dikhotomi 

 

Keanekaragam

an dan 

Nomenklatur 

- Sistem 

Klasifika

si 

- Variasi 

makhluk 

Hidup 

- Kunci 

Dikhoto

mi 

- Nomenk

latur 

:a.Sistem 

biner 

b.Aturan 

menulis 

nama 

Model pembelajaran 

kooperatif, diskusi 

presentasi, kegiatan 

praktikum 

 

PPT-10 

Keanekaraga

man MH dan 

Klasifikasi 

Buku Teks 

no.1,3 

LKM 

Membuat 

kunci 

dikotomi, 

tumbuhan 

3x50 

Menit 

1. Diskusi dan 

Tanya jawab 

mengenai 

klasifikasi, 

variasi dan 

kunci 

dikhotomi 

2. Melakukan 

kegiatan untuk 

membuat kunci 

dikhotomi 

untuk  

mengidentifika

si makhluk 

hidup 

berdasarkan 

morfologi dari 

berbagai 

macam 

tumbuhan 

3. Diskusi 

mengenail 

penyabab 

variasi dan 

hasil kegiatan 

dengan LKM 

4. Presentasi hasil 

kegiatan  
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Pert 

ke- 

Kemampuan 

Akhir* 

 

Indikator Bahan Kajian 

Pendekatan/Model/ 

Metode/Strategi 

Pembelajaran 

Sumber 

Belajar/ 

Media 

Waktu 
Pengalaman 

Belajar 

12 Mahasiswa  

dapat 

mengkaitkan 

struktur 

jaringan dan 

organ 

tumbuhan/he

wan  dengan 

fungsinya 

 

 Mendeskripsikan 

struktur jaringan 

dan organ 

(tumbuhan dan 

hewan)  

  Mengaitkan 

struktur 

jaringan,organ 

dengan fungsinya 

 Terampil 

melakukan 

pengamatan 

dengan 

mikroskop 

Struktur dan 

fungsi  

1. Struktur dan 

fungsi jaringan 

organ Hewan 

2.Struktur dan 

fungsi jaringan 

dan organ 

tumbuhan 

 

Model pembelajaran 

kooperatif. 

Pengamatan, 

Diskusi, Presentasi 

PPT-11 

Struktur 

fungsi 

tumbuhan 

hewan 

Buku Teks 

no. 3,4 

LKM 

Mengamati  

struktur 

tumbuhan 

dan hewan , 

Preparat 

/Foto struktur 

tumbuhan 

dan hewan 

3x50 

Menit 

1. Diskusi dan 

Tanya jawab 

mengenai 

struktur 

jaringan dan 

organ 

tumbuhan/hew

an 

2. Melakukan 

pengamatan 

struktur 

tumbuhan dan 

hewan melalui 

mikroskop  

3. Membandingka

n hasil 

pengamatan 

antara di 

mikroskop dan 

gambar 

mengenai 

struktur 

jaringan 

tumbuhan 

4. Presentasi hasil 

kegiatan 

5. Membuat  

Laporan 
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Pert 

ke- 

Kemampuan 

Akhir* 

 

Indikator Bahan Kajian 

Pendekatan/Model/ 

Metode/Strategi 

Pembelajaran 

Sumber 

Belajar/ 

Media 

Waktu 
Pengalaman 

Belajar 

struktur 

tumbuhan dan 

hewan 

13 Mahasiswa 

dapat 

membedakan 

perilaku 

hewan  

bawaan dan 

terajar 

beserta 

contoh 

sederhananya 

 Membedakan 

perilaku hewan  

bawaan dan 

terajar 

 memberikan 

contoh perilku 

hewan 

 Trampil 

melakukan 

pengamatan 

terhadap perilaku 

hewan 

 Perilaku 

Hewan 

Model pembelajaran 

kooperatif, diskusi 

presentasi, kegiatan 

praktikum 

 

PPT-12 

Perilaku 

hewan 

Buku Teks 

no.1,3,4 

LKM 

Mengamati  

perilaku 

semut 

3x50 

Menit 

1. Diskusi dan 

Tanya jawab 

mengenai 

perilaku hewan 

2. Melakukan 

pengamatan 

perilaku hewan 

3. Membuat  

Laporan 

perilaku hewan 

14 Mahasiswa 

dapat 

melakukan 

penyelidikan 

mengenai 

komponen 

ekosistem, 

mengkomuni

kasikan hasil 

penyelidikan 

serta 

menerapkan 

dalam 

 Menjelaskan 

tentang  ekologi 

  melakukan 

penyelidikan yang 

berkaitan dengan 

ekosistem. 

 Menganalisis data 

hasil penyelidikan 

 Merumuskan 

simpulan hasil 

penelitian 

 mengkomunikasik

an hasil 

Ekologi 

1. Individu 

sampai dengan 

ekosistem 

2. Aliran 

Energi 

3. Pola 

Interaksi 

Model pembelajaran 

kooperatif, diskusi 

presentasi, kegiatan 

praktikum 

 

PPT-13 

Ekologi 

Buku Teks 

no.1,3 

LKM 

Analisis 

vegetasi, 

 

3x50 

Menit 

1. Diskusi dan 

Tanya jawab 

tentang 

ekologi dan 

komponen 

ekosistem 

2. Melakukan 

kegiatan 

praktikum 

analisis 

vegetasi 

3. Menganalsiis 

data dan 
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Pert 

ke- 

Kemampuan 

Akhir* 

 

Indikator Bahan Kajian 

Pendekatan/Model/ 

Metode/Strategi 

Pembelajaran 

Sumber 

Belajar/ 

Media 

Waktu 
Pengalaman 

Belajar 

kehidupan 

sehari-hari. 

penyelidikan serta 

menerapkan 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

merumuskan 

simpulan 

4. Presentasi 

hasil kegiatan 

5. Membuat  

Laporan 

analisis 

vegetasi 

15 Mahasiswa 

dapat 

mengaplikasi

kan konsep 

bioteknologi 

tradisional 

dan modern 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 membedakan 

bioteknologi 

tradisional dan 

modern  

 mengaplikasikan 

bioteknologi 

dalam kehidupan 

sehari-hari dengan 

membuat produk 

hasil bioteknologi  

Bioteknologi 

a.Bioteknologi 

tradisional 

b.Bioteknologi 

Modern 

c.Aplikasi 

Bioteknologi 

Model pembelajaran 

kooperatif, diskusi 

presentasi, kegiatan 

praktikum, 

penugasan 

 

PPT-14 

Biotehnologi

Buku Teks 

no 1,2 

LKM 

Bioteknologi 

tradisional 

3x50 

Menit 

1. Diskusi dan 

Tanya jawab 

mengenai 

Bioteknologi 

2. Membuat  

produk 

bioteknologi 

tradisional.(pen

ugasan) 

3. Membuat  

Laporan 

Praktikum 

Bioteknologi l 

(yoghurt,  

kecap, keju) 
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B. Kisi-kisi Penilaian 

INDIKATOR 
PENILAIAN 

STRATEGI BENTUK INSTRUMEN KRITERIA PENILAIAN 

Menjelaskan langkah-langkah metode 

ilmiah 

 

Tes Tertulis Essay Terlampir Laporan dan produk 

praktikum dinilai 

sebagai TUGAS dengan 

bobot 30% 

 

USS/UTS  bobot 20% 

Aktivitas dan respon 

mahasiswa selama 

kegiatan pembelajaran 

terutama praktikum 

dinilai sebagai 

partisipasi, bobot 20% 

 

US bobot 30% 

Soal-soal essay dan 

pilihan ganda diases 

secara bersama pada 

USS dan US 

Soal  kinerja dilakukan 

terintegrasi selama 

pembelajaran 

 

Mengaplikasikan langkah metode ilmiah 

dalam suatu percobaan sederhana 

 

Tes Tertulis Essay Terlampir 

Merancang desain eksperimen untuk 

mengaplikasikan metode ilmiah 

 

Tes Kinerja Tugas Kinerja 

Lembar 

Pengamatan 

Rubrik 

Terlampir 

Terampil melakukan percobaan  

 

Tes Kinerja Tugas Kinerja 

Lembar 

Pengamatan 

Rubrik 

Terlampir 

Menganalisis data hasil dari eksperimen 

 

Tes Tertulis Essay Terlampir 

Merumuskan simpulan berdasarkan dari 

hasil percobaannya 

Tes Tertulis Essay Terlampir 

Mendeskripsikan tentang struktur sel 

. 

Tes Tertulis Essay Terlampir 

Memberikan contoh peran dari kimia 

Kehidupan terhadap fungsi metabolism 

organisme 

Tes Tertulis Essay Terlampir 

Terampil mengoperasikan mikroskop Tes Kinerja Tugas Kinerja 

Lembar 

Pengamatan 

Rubrik 

Terlampir 

Membandingkan sel tumbuhan dan hewan Tes Kinerja Tugas Kinerja Terlampir 
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INDIKATOR 
PENILAIAN 

STRATEGI BENTUK INSTRUMEN KRITERIA PENILAIAN 

berdasarkan pengamatan mikroskop 

 

Lembar 

Pengamatan 

Rubrik 

Mengkaitkan konsep struktur sel dan 

fungsinya 

Tes Tertulis Essay Terlampir 

Mendiskripsikan struktur membran sel Tes Tertulis Essay Terlampir 

mengkaitkan kan struktur membran sel 

dengan fungsinya 

 

Tes Tertulis Essay Terlampir 

menganalisis perbedaan dari tahap-tahap 

pembelahan sel mitosis dan meiosis 

 

Tes Tertulis Essay Terlampir 

Terampil melakukan kegiatan praktikum 

kehidupan dalam setetes air 

Tes Kinerja Tugas Kinerja 

Lembar 

Pengamatan 

Rubrik 

Terlampir 

Menjelaskan konsep tentang transport sel 

 

Tes Tertulis Essay Terlampir 

Membedakan berbagai transport pasif dan 

aktif 

 

Tes Tertulis Essay Terlampir 

Mengevaluasi fungsi dari berbagai transpot  

sel terhadap  kebutuhan metabolisme sel 

 

Tes Tertulis Essay Terlampir 

Trampil melakukan kegiatan praktikum 

pengamatan plasmolisis sel 

Tes Kinerja Tugas Kinerja 

Lembar 

Pengamatan 

Rubrik 

Terlampir 

Mengaitkan proses fotosintesis dan Tes Tertulis Essay Terlampir 
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INDIKATOR 
PENILAIAN 

STRATEGI BENTUK INSTRUMEN KRITERIA PENILAIAN 

manfaatnya untuk organisme lain 

Merancang desain eksperimen fotosintesis 

 

Tes Kinerja Tugas Kinerja 

Lembar 

Pengamatan 

Rubrik 

Terlampir 

Terampil melakukan kegiatan percobaan 

fotosintesis 

 

Tes Kinerja Tugas Kinerja 

Lembar 

Pengamatan 

Rubrik 

Terlampir 

Menganalisis data hasil percobaan 

 

Tes Tertulis Essay Terlampir 

Merumuskan simpulan Tes Tertulis Essay Terlampir 

Mengkaitkan proses respirasi  dan 

manfaatnya untuk organisme lain 

 

Tes Tertulis Essay Terlampir 

Menganalisis perolehan energy pada 

masing masing tahap 

 

Tes Tertulis Essay Terlampir 

Merancang desain eksperimen untuk 

membuktikan bahwa laju respirasi 

dipengaruhi oleh factor internal dan 

eksternal 

 

Tes Kinerja Tugas Kinerja 

Lembar 

Pengamatan 

Rubrik 

Terlampir 

Terampil melakukan kegiatan percobaan 

laju respirasi 

 

Tes Kinerja Tugas Kinerja 

Lembar 

Pengamatan 

Rubrik 

Terlampir 

Menganalisis data hasil percobaan 

Merumuskan simpulan hasil percobaan 

Tes Tertulis Essay Terlampir 
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INDIKATOR 
PENILAIAN 

STRATEGI BENTUK INSTRUMEN KRITERIA PENILAIAN 

Mendeskripsikan struktur gen dan 

kromosom  

Tes Tertulis Essay Terlampir  

Mengaitkan struktur gen dan kromosom 

dengan proses mutasi pada organisme 

Tes Tertulis Essay Terlampir  

Membedakan  struktur DNA dan RNA,  Tes Tertulis Essay Terlampir  

Mengaitkan DNA dan RNA dengan 

proses replikasi DNA   

Tes Tertulis Essay Terlampir  

Mengaplikasikan proses sintesis protein  Tes Tertulis Essay Terlampir  

Membedakan berbagai persilangan dari 

hukum mendel 

Tes Tertulis Essay Terlampir  

Mengaitkan hukum mendel dengan proses 

pewarisan sifat dan keseimbangan 

frekuensi gen pada organisme 

Tes Tertulis Essay Terlampir  

Membedakan teori abiogenesis dan  

biogenesis  

Tes Tertulis Essay Terlampir  

Menyimpulkan asal usul kehidupan dari 

berbagai teori evolusi 

Tes Tertulis Essay Terlampir  

Mengkaitkan teori evolusi dengan 

genetika populasi 

Tes Tertulis Essay Terlampir  

Mengklasifikasikan berbagai makhluk 

hidup berdasarkan sistem klasifikasi 

Tes Tertulis Essay Terlampir  

Menganalisis penyebab terjadinya variasi Tes Tertulis Essay Terlampir  

Terampil dalam membuat kunci 

dikhotomi 

Tes Kinerja Tugas Kinerja 

Lembar 

Pengamatan 

Rubrik 

Terlampir  

Mendeskripsikan struktur jaringan dan 

organ (tumbuhan dan hewan)  

Tes Tertulis Essay Terlampir  

Mengaitkan struktur jaringan,organ Tes Tertulis Essay Terlampir  
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INDIKATOR 
PENILAIAN 

STRATEGI BENTUK INSTRUMEN KRITERIA PENILAIAN 

dengan fungsinya 

Terampil melakukan pengamatan dengan 

mikroskop 

Tes Kinerja Tugas Kinerja 

Lembar 

Pengamatan 

Rubrik 

Terlampir  

Membedakan perilaku hewan  bawaan dan 

terajar 

Tes Tertulis Essay Terlampir  

Memberikan contoh perilku hewan Tes Tertulis Essay Terlampir  

Trampil melakukan pengamatan terhadap 

perilaku hewan 

Tes Kinerja Tugas Kinerja 

Lembar 

Pengamatan 

Rubrik 

Terlampir  

Menjelaskan tentang  ekologi     

Melakukan penyelidikan yang berkaitan 

dengan ekosistem. 

Tes Kinerja Tugas Kinerja 

Lembar 

Pengamatan 

Rubrik 

Terlampir  

Menganalisis data hasil penyelidikan Tes Tertulis Essay Terlampir  

Merumuskan simpulan hasil penelitian Tes Tertulis Essay Terlampir  

Mengkomunikasikan hasil penyelidikan 

serta menerapkan dalam kehidupan sehari-

hari 

Tes Tertulis Essay Terlampir  

Membedakan bioteknologi tradisional dan 

modern  

Tes Tertulis Essay Terlampir  

Mengaplikasikan bioteknologi dalam 

kehidupan sehari-hari dengan membuat 

produk hasil bioteknologi 

Tes Kinerja Tugas Kinerja 

Lembar 

Pengamatan 

Rubrik 

Terlampir  
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C. Lampiran kisi-kisi instrumen penilaian  

 

UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL 2010 

JURUSAN BIOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 

 

MATA KULIAH : BIOLOGI UMUM 

WAKTU : 100 MENIT 
 

Kembangkan pertanyaan dengan Mengapa/Bagaimana, dan autentik assesment. 

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan singkat, tulisan terbaca dan benar ! 

1. Jelaskan mekanisme suatu makromolekul memasuki dan keluar sel ! [C-1] 

2. Sel buatan yang terdiri atas larutan aquades yang dibatasi oleh membran 

semipermebel dicelupkan kedalam suatu labu yang berisi larutan glukosa. 

Membran ini permeabel terhadap air dan gula sederhana (glukosa dan fruktosa). a) 

Larutan mana yang hipertonik? b) Kearah mana terjadi perpindahan osmotik air? c) 

.Setelah sel ditempatkan dalam labu, perubahan apa yang terjadi pada sel? {c1-C2] 

3. Jelaskan, komponen apakah yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis serta 

jelaskan fungsi dari masing-masing komponen tersebut! 

4. Jelaskan dengan gambar proses fotosintesis yang melibatkan dua tahap reaksi 

beserta substrat dan produk ! 

5. Jelaskan tiga perbedaan dari fotofosforilasi siklik dan non siklik berdasarkan 

panjang gelombang cahaya, produk dan fotosistem ? 

6. Jelaskan proses pembentukan ATP pada respirasi seluler dengan teori kemiosmotik 

! 

7. Tuliskan jumlah ATP yang diperoleh pada tiap tahapan mekanisme respirasi seluler 

8. A. Jelaskan Struktur dasar yang membedakan antara gen, DNA  dan Kromosom! 

B. Jelaskan apa perbedaan antara RNAm, RNA t dan RNAr ? 

9.   Jelaskan peristiwa sintesis protein secara singkat dan benar ! 

10.   Apa yang dimaksud dengan penyimpangan semu hukum mendel dan jelaskan   

beserta satu contohnya! 

 

********* 
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Contoh Penilaian Kinerja 

KRITERIA ASPEK PENILAIAN KETERAMPILAN PROSES 

 

No. Kriteria Skor Indikator 

1 Merumuskan masalah 

 

a) Sesuai dengan tujuan praktikum 

b) Memuat minimal dua variabel 

(variabel manipulasi dan respon) 

c) Dalam bentuk kalimat pertanyaan 

d) Dapat memfokuskan masalah yang 

akan diteliti 

e) Rumusan masalah dapat dijawab 

dengan pengamatan dan percobaan 

yang akan dilakukan 

4 Memenuhi seluruh kriteria yang 

ditentukan 

3 Hanya memenuhi 3-4 kriteria 

yang ditentukan 

2 Hanya memenuhi 2 kriteria yang 

ditentukan 

1 Memenuhi 1 kriteria yang 

ditentukan atau tidak sama 

sekali 

2 Mengembangkan hipotesis 

 

a) Hipotesis yang dibuat berdasarkan 

hasil kajian teori yang relevan 

dengan praktikum 

b) Hipotesis yang dikembangkan 

dapat diuji kebenarannya melalui 

praktikum yang akan dilakukan 

c) Hipotesis yang dibuat berasalasan 

(logis) untuk menerangkan 

rumusan masalah praktikum 

tersebut 

d) Dalam bentuk pernyataan 

4 Memenuhi seluruh kriteria yang 

ditentukan 

3 Hanya memenuhi 3 kriteria yang 

ditentukan 

2 Hanya memenuhi 2 kriteria yang 

ditentukan 

1 Memenuhi 1 kriteria atau tidak 

sama sekali 

3 Menentukan variabel 

Dapat mengidentifikasi macam-

macam suatu variabel percobaan 

yang akan dilakukan dengan tepat 

dan lengkap (variabel manipulasi, 

variabel respon, dan variabel 

kontrol), mampu mendeskripsikan 

hubungan antar variabel yaitu 

meliputi penjelasan cara penelitian 

yang dilaksanakan dan jenis data 

yang harus dikumpulkan 

4 Memenuhi seluruh kriteria yang 

ditentukan 

3 Dapat mengidentifikasi macam-

macam suatu variabel percobaan 

yang akan dilakukan dengan 

tepat dan lengkap (variabel 

manipulasi, variabel respon, dan 

variabel kontrol), namun tidak 

mampu mendeskripsikan 

hubungan antar variabel  

2 Mengidentifikasi macam-

macam suatu variabel percobaan 
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No. Kriteria Skor Indikator 

yang akan dilakukan tidak tepat 

dan tidak lengkap, serta tidak 

mampu mendeskripsikan 

hubungan antar variabel  

1 Identifikasi macam-macam 

suatu variabel percobaan tidak 

sesuai dengan percobaan yang 

akan dilakukan 

4 Melakukan Eksperimen 

a) Mampu melakukan eksperimen 

sesuai dengan prosedur yang ada 

b) Mampu melakukan eksperimen 

dengan membangun teori atau 

menerapkan teori yang sudah 

didapat 

c) Mampu menggunakan atau 

mengoprasikan alat dan bahan yang 

digunakan saat praktikum 

d) Mampu melakukan dan 

menyelesaikan eksperimen dengan 

tepat waktu 

4 Memenuhi seluruh kriteria yang 

ditentukan 

3 Hanya memenuhi 3 kriteria yang 

ditentukan 

2 Hanya memenuhi 2 kriteria yang 

ditentukan 

1 Memenuhi 1 kriteria atau tidak 

sama sekali 

5 Menuliskan data dan menyajikan 

data 

a) Mampu mencatat hasil pengamatan 

secara lengkap dan sesuai dengan 

data yang diperoleh 

b) Mampu menuliskan data secara 

sistematis 

c) Mampu menuliskan data dengan 

rapi sehingga mudah dipahami 

d) Mampu menyajikan data dalam 

berbagai bentuk seperti tabel 

4 Memenuhi seluruh kriteria yang 

ditentukan 

3 Hanya memenuhi 3 kriteria yang 

ditentukan 

2 Hanya memenuhi 2 kriteria yang 

ditentukan 

1 Memenuhi 1 kriteria atau tidak 

sama sekali 

6 Menganalisis data 

a) Data yang didapat diorganisir 

dengan baik 

b) Data dianalisis dengan mengaitkan 

teori yang relevan dengan 

praktikum yang dilakukan 

c) Pembahasan analisis data 

mengaitkan dengan fakta yang ada 

4 Memenuhi seluruh kriteria yang 

ditentukan 

3 Hanya memenuhi 3 kriteria yang 

ditentukan 

2 Hanya memenuhi 2 kriteria yang 

ditentukan 
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No. Kriteria Skor Indikator 

d) Mampu menjawab pertanyaan 

terstruktur dengan tepat agar dapat 

menarik kesimpulan akhir yang 

sesuai 

1 Memenuhi 1 kriteria atau tidak 

sama sekali 

7 Membuat kesimpulan 

a) Mampu menyimpulkan dengan 

berdasarkan fakta dan konsep yang 

relevan sesuai kegiatan praktikum 

yang dilakukan 

b) Kesimpulan yang ditarik sesuai 

dengan rumusan masalah yang 

telah dibuat 

c) Kesimpulan singkat, padat, dan 

jelas 

d) Kesimpulan dalam bentuk kalimat 

pernyataan 

4 Memenuhi seluruh kriteria yang 

ditentukan 

3 Hanya memenuhi 3 kriteria yang 

ditentukan 

2 Hanya memenuhi 2 kriteria yang 

ditentukan 

1 Memenuhi 1 kriteria atau tidak 

sama sekali 

 

 

 


