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Sebaran / Pemetaan Mata Kuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), dan Learning Outcomes (LO) 

Mata kuliah yang disajikan melalui kurikulum 2020 disusun dengan mengacu CPMK untuk mencapai LO yang telah 

dirumuskan oleh prodi. Deskripsi mata kuliah dan CPMK berdasarkan LO disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Deskripsi mata kuliah dan CPMK berdasarkan LO  

Kode Mata Kuliah sks LO CPMK Deskripsi Mata Kuliah 

SEMESTER 1 

KB1818103 Ilmu Pendidikan 2 LO3 

LO8 

Setelah menempuh mata kuliah ini, 

mahasiswa mampu menguasai, 

menganalisis dan memecahkan masalah 

yang berhubungan dengan teori dan 

konsep pendidikan yang sesuai dengan 

perubahan dan perkembangan 

masyarakat global 

Ilmu Pendidikan adalah mata kuliah wajib 

fakulter yang membahas topik-topik:  

1. Manusia, masyarakat dan pendidikan,  
2. Pengertian, konsep dasar, komponen 

dan teori-teori pendidikan, 
3. Karakteristik sistem pendidikan di 

indonesia,  
4. Sejarah pendidikan, aliran-aliran 

pendidikan,  
5. Pedagogi modern, pendidikan alternatif, 

pendidikan seumur hidup,  
6. Pendidikan abad 21 

KK1820176 Anatomi dan 

Morfologi 

Tumbuhan 

3 LO2 

LO4 

LO6  

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa mampu mengidentifikasi, 

memahami, dan menganalisis struktur 

anatomi dan morfologi tumbuhan. Dan 

menguasai metodologi pembuatan 

preparat anatomi organ tumbuhan, dan 

mampu bekerja di laboratorium dan 

lapangan dengan memperhatikan aspek 

keselamatan  

Anatomi dan Morfologi Tumbuhan adalah 

mata kuliah wajib program studi yang 

mengkaji:  

1. Struktur morfologi tumbuhan thalophyta 
2. Struktur morfologi tumbuhan 

gymnospermae,  

3. Struktur morfologi agiospermae, 
4. Hubungan struktur, fungsi dan 

habitatnya,  
5. Sitologi dan struktur sel tumbuhan,  
6. Karakteristik dan klasifikasi jaringan 

tumbuhan,  

7. Anatomi organ vegetatif tumbuhan 
tingkat tinggi 



 

 

Kode Mata Kuliah sks LO CPMK Deskripsi Mata Kuliah 

KB1811119 Biologi sel 2 LO2  

LO7 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa mampu menguasai dan 

menganalisis konsep dan prinsip dasar 

biologi sel molekuler, dan memiliki 

kemampuan memecahkan masalah di 

lingkup kerjanya dan mempresentasikan 

hasilnya secara argumentatif.  

Biologi sel adalah mata kuliah wajib 

program studi yang mengkaji: 

1. Protoplasma,  

2. Dinding sel,  
3. Membran sel,  
4. Retikulum endoplasma dan Badan golgi, 
5. Lisosom dan Badan mikro,  
6. Mitokodria,  

7. Kloroplas,  

8. Nukleus,  
9. Siklus sel/pembelahan sel dan 

sitoskleton,  
10. Asam nukleat,  
11. Ribosom,  
12. Mekanisme trasnport membran, 
13. Reseptor sel (antigen antibodi),  

14. Sintesis protein. 

 

KB1811109 Biologi Umum 2 LO2  

LO7 

Setelah mengikuti mata kuliah ini 

mahasiswa mampu menguasai, 

mengaplikasikan teori konsep, prinsip dan 

prosedur dasar dalam bidang keilmuan 

biologi umum sesuai dengan 

perkembangan keilmuan dan 

menerapkannya dalam pemecahan 

masalah terkait, dan mempresentasikan 

hasilnya secara argumentatif 

Biologi Umum merupakan matakuliah wajib 

yang dilaksanakan dengan memuat:  

1. Biologi sebagai sains, ragam 
permasalahan biologi dan sejarah dan 
penemuan bidang biologi 

2. Hidup dan kehidupan: Ciri makhluk 
hidup, pembeda dengan bukan makhluk 
hidup dalam konteks ciri 

3. Organisasi kehidupan, senyawa organik 
penyusun kehidupan 

4. Struktur materi genetik, dogma sentral 

genetik, Hukum Mendel I dan II 

5. Sel sebagai kesatuan struktur terkecil 
(teori sel, struktur sel eukariotik dan 
prokariotik) 

6. Organisasi struktural dari jaringan 
sampai sistem organ pada makhluk 
hidup secara komparatif (komparasi 
jaringan antar organisme) 



 

 

Kode Mata Kuliah sks LO CPMK Deskripsi Mata Kuliah 

7. Ulasan komparasi 5 Kingdom kehidupan, 
Konsep Takson dan Kategori, Binomial 
Nomenclature 

8. Ekologi umum: Populasi, Komunitas, 
Sebaran geografis, Konservasi in situ 
dan eks situ 

9. Bioteknologi dasar: bioteknologi 
konvensional (fermentasi) dan 
bioteknologi modern  

10. Konsep dasar evolusi 

 

KB1818101 Ilmu Lingkungan  LO2 

LO6 

LO7  

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa mampu  memahami, 

mengimplementasikan, menganalisis, 

mengevaluasi konsep, teori, prinsip, 

hukum, tentang interaksi manusia dan 

lingkungan, sumber daya alam, 

pencemaran, etika lingkungan, 

pembangunan berkelanjutan, AMDAL dan 

berpartisipasi dalam kehidupan 

masyarakat untuk memecahkan masalah 

terkait 

Ilmu Lingkungan adalah mata kuliah ilmu 

lingkungan merupakan mata kuliah wajib 

prodi yang mengkaji:  

1. Konsep lingkungan hidup, 

2. Masalah lingkungan hidup, 
3. Kependudukan dan permasalahannya,  
4. Sustainable development goals (sdgs), 

5. Asas-asas lingkungan,  
6. Sumber daya lahan,  
7. Laut dan mineral,  

8. Pencemaran lingkungan, dan kesehatan 
dan lingkungan hidup,  

9. Strategi kebijakan lingkungan 

PK1812103 Bahasa Indonesia 2 LO8 Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan mampu menyusun 

dan menggunakan kalimat Bahasa 

Indonesia sesuai dengan aturan baku 

dalam berkomunikasi secara lisan dan 

tulisan dalam forum diskusi ilmiah 

Bahasa Indonesia adalah mata kuliah wajib 

universitas yang mendukung kebangsaan 

dan nasionalisme yang terdiri dari:  

1. Penguasaan PUEBI, 

2. Struktur penulisan kalimat, frase, 
paragraf, integrasi dan koneksi antara 
paragraf, 

3. Analisis ide utama dalam makalah atau 
paper 

PK1818104 Pendidikan 

Kewarganegaraan 

2 LO8 

LO9  

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa mampu menguasai, 

menginternalisasi, dan mengamalkan nilai 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata 

kuliah wajib universitas yang mengkaji:  

1. fungsi Pendidikan Kewarganegaraan,  



 

 

Kode Mata Kuliah sks LO CPMK Deskripsi Mata Kuliah 

konstitusi, hak dan kewajiban warna 

negara, demokrasi, penegakan hukum, 

wawasan nusantara dan ketahanan 

nasional 

2. Esensi urgensi identitas nasional dan 
integrasi nasional,  

3. Nilai konstitusi,  

4. Hak kewajiban warga negara,  
5. Demokrasi,  
6. Penegakan hukum,  
7. Wawasan nusantara dan ketahanan 

nasional 

PK1811102 Pendidikan Agama 2 LO7 

LO9 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat menguasai, 

mengamalkan, dan menginternalisasi 

ajaran agama sesuai dengan keimanan 

dan ketaqwaan kepada Tuhan YME dan 

menggunakannya sebagai dasar 

pemecahan masalah 

Pendidikan Agama adalah mata kuliah wajib 

universitas yang mempelajari:  

1. Kerangka dasar dan esensi ajaran 
agama, 

2. Akhlaq kepribadian berdasarkan ajaran 
agama, 

3. Agama dan ilmu penegetahuan (sains, 

teknologi, informatika, dan seni),  
4. Pendidikan, ekonomi, politik, okum, dan 

masyarakat madani dalam perspektif  
agama,  

5. Kompendium biologi dalam perspektif 

agama 

PK1811101 EAP (English For 

Academic 

Purposes) 

0 LO8 

LO10 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan mampu 

menggunakan bahasa Inggris yang baik 

dan benar melalui listening, structure dan 

reading, serta menerapkannya untuk 

belajar mandiri dan sepanjang hayat  

EAP (English for Academic Purposes) adalah 

mata kuliah wajib universitas yang 

membekali mahasiswa keterampilan:  

1. Membaca teks akademik berbahasa 

Inggris,  
2. Memahami grammar dan structure 
3. Mendengarkan script akademik 

berbahasa Inggris,  

 

PK1812101 Pancasila 2 LO10 Setelah mengikuti mata kuliah ini 

mahasiswa mampu: Mengintegrasikan, 

memberikan solusi dan 

menginternalisasikan  semua butir 

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 

Pancasila adalah mata kuliah wajib 

universitas yang membangun jiwa 

nasionalisme, yang mempelajari:  

1. Butir-butir yang terdapat dalam sila 
Pancasila,  

2. Nilai dari masing-masing butir Pancasila, 



 

 

Kode Mata Kuliah sks LO CPMK Deskripsi Mata Kuliah 

3. Aplikasi butir-butir sila Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari khususnya dalam 
pembelajaran biologi,  

4. Memecahkan masalah sosial yang terjadi 
di dalam proses pembelajaran biologi 
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 

SEMESTER 2 

KB1818200 Biokimia 2  LO1  

LO6 

 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa mampu memahami konsep 

biokimia, mengindetifikasi struktur 

biomolekul, menganalisis reaksi 

metabolisme katabolik dan sintesis dari 

biomolekul, dan menerpakan prinsip 

biokimia dalam kaidah biologi dan 

kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan 

praktikum, mahasiswa diharapkan 

mampu  mampu bekerja di laboratorium, 

menguji dan mengidentifikasi 

karakteristik biomolekul (karbohidrat, 

protein, lemak, enzim, vitamin), 

menganalisis hasil uji dan 

mengaplikasikan teori yang diperoleh 

pada kuliah tatap muka yang terkait 

dengan prinsip  dan kajian biokimia 

Biokimia adalah mata kuliah wajib program 

studi yang mengkaji:  

1. Pengantar energi dan metabolisme 
2. Karbohidrat dan metabolismenya 
3. Protein dan metabolismenya 
4. Lipid dan metabolismenya 
5. Enzim 
6. Asam nukleat 
7. Vitamin 

8. Susu 

 

Praktikum Biokimia membelajarkan 

pengujian dan analisis karakter senyawa 

biomolekul  

1. Karbohidrat,  

2. Lipid,  
3. Protein,  
4. Enzim,   
5. Urin 
6. Vitamin,  

7. Susu 

 

KB1814202 Keanekaragaman 

dan Klasifikasi 

Cryptogamae 

3 LO2 

LO4 

LO6  

Setelah menempuh mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan mampu: 

mengembangkan pemahaman, 

keterampilan dan kemampuan bernalar 

melalui penjelasan, diskusi, presentasi, 

Keaneragaman dan Klasifikasi Cryptogamae 

adalah mata kuliah wajib program studi 

yang mengkaji konsep keaneragaman pada 

tumbuhan:  



 

 

Kode Mata Kuliah sks LO CPMK Deskripsi Mata Kuliah 

observasi, interpretasi, identifikasi, 

dinataranya membaca, merangkum, 

mengoleksi dan membuat herbarium, 

menggambar, membuat laboran 

praktikum dari tumbuhan criptogamae 

terpilih.  

 

1. Algae, 
2. Jamur, 
3. Lichenes,  

4. Bryophyte,  
5. Pteridophyte.  

 

 

KB1814204 Keanekaragaman 

dan Klasifikasi 

Invertebrata 

3 LO2 

LO4 

LO6 

Mata kuliah Keanekaragaman dan 

Klasifikasi Vertebrata membekali 

mahasiswa mampu untuk memiliki 

kemampuan untuk: 

 

1. Merekonstruksi perkembangan 
makhluk hidup cellular grade 

organism menuju  Protostomata  
2. Menganalisis karakteristik diagnostik 

yang menentukan posisi takson 
dalam katagori taksonomik pada 

kelompok Protostomata   
3. Menjelaskan informasi biologi 

sebagai penciri untuk beberapa 
takson penting pada Protostomata. 

 

Untuk mencapai capaian pembelajaran yang 

ditetapkan tersebut, bahan kajian yang 

didiskusikan meliputi: 

1. Trend perkembangan menuju 
Protostomata  

2. Karakteristik diagnostik pada Phylum 
Porifera, Cnidaria, Nemathelminthes, 
Plathelminthes, Annelida, Arthropoda 

dan Echinodermata  
3. Informasi biologi (karakteristik 

morfologi, fisiologi, molekuler serta 
distribusi beberapa takson penting pada 

Protostomata. 

 

Bahan kajian dalam Praktik Keanekaragaman 

dan Klasifikasi Invertebrata meliputi telaah 

morfologi dan penyusunan fenogram pada 

representasi:  

1. Phylum Porifera,  
2. Phylum Cnidaria,  
3. Phylum Nemathelminthes,  
4. Phylum Plathelminthes,  

5. Phylum Annelida,  
6. Phylum Arthropoda, dan  
7. Phylum Echinodermata  



 

 

Kode Mata Kuliah sks LO CPMK Deskripsi Mata Kuliah 

 

KK1811202 Perkembangan 

Peserta Didik 

2 LO3 

LO7 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa dapat mengidentifikasi dan  

menganalisis prinsip-prinsip 

perkembangan peserta didik dan faktor 

yang mempengaruhi sehingga mampu 

menerapkannya dalam memecahkan 

masalah pembelajaran 

Perkembangan Peserta Didik adalah mata 

kuliah wajib fakultas yang mengkaji: 

1. Teori perkembangan peserta didik 

2. Perkembangan fisik peserta didik  
3. Perkembangan bahasa/komunikatif 

peserta didik,  

4. Perkembangan kognitif/intelektual  
5. Perkembangan peserta didik berdasarkan 

teori Piaget 

6. Teori Vigotsky 
7. Teori Belajar Bermakna 
8. Teori Multiple Intellengence 
9. Perkembangan sosial emosi  
10. Perkembangan spiritual dan faktor yang 

mempengaruhi genetik, lingkungan,  
11. Gaya Belajar 

12. Motivasi Belajar  

13. Permasalahan psikologis dengan kasus-
kasus yang relevan dalam berbagai latar 
belakang budaya di masyarakat 

14. Poster dan presentasi proyek studi kasus 

 

KB1820295 Pengelolaan Kelas 

Digital 

2 LO3 

LO5 

LO9 

Setelah menempuh mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan mampu memilih 

teknologi dalam kelas secara digital, 

menerapkan konsep-konsep manajerial 

dalam pengelolaan kelas, melakukan 

penilaian terhadap performa siswa dalam 

kelas digital 

Pengelolaan Kelas Digital merupakan mata 

kuliah wajib fakultas yang mengkaji: 

1. Manajemen kelas abad 21 
2. Karakteristik kelas biologi 

3. Aspek pengelolaan fisik 
4. Seating arrangement  
5. Pengelompokkan dalam pembelajaran 
6. Prosedur & peraturan kelas 

7. Pengelolaan behaviour klasikal 
8. Organisasi pembelajaran digital 
9. Digitalisasi materi 
10. Digitalisasi media 
11. Digitalisasi asesmen 
12. Online feedback 



 

 

Kode Mata Kuliah sks LO CPMK Deskripsi Mata Kuliah 

13. Engangement siswa dalam 
pembelajaran digital 

14. Evaluasi sistem digital  

KB1816103 Dasar penulisan 

karya ilmiah 

2 LO4 

LO8 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan menguasai, 

mengaplikasikan, menganalisis, dan 

mengevaluasi bentuk tulisan ilmiah, 

retorika, etika penulisan ilmiah, jenis-

jenis tulisan ilmiah, prinsip membuat 

tulisan ilmiah, memparafrase kalimat, 

menyusun paragraf, efisiensi kalimat, tata 

bahasa, dan teknik penulisan ilmiah 

Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah 

merupakan mata kuliah keahlian prodi 

bidang biologi dan pendidikan biologi yang 

membutuhkan kemampuan dalam 

menyampaikan ide/pendapat/sarandalam 

bentuk lisan dan tulisan ilmiah. Mata kuliah 

ini membahas tentang:  

1. Proses menulis meliputi latar belakang 
sebuah tulisan ilmiah, 

2. Kode etik dan plagiarisme,  
3. Membaca, mengevaluasi, dan meringkas 

tulisan sebagai bagian dari sitasi 
4. Menentukan topik tulisan, outline dan 

paragraf, elemen-elemen dan sifat-sifat 

tulisan, meliputi kalimat aneka jenis dan 

tipe kalimat 
5. Tahapan menulis ilmiah 

KB1812452 Telaah Kurikulum 

Biologi SMA 

2 LO3 

LO7 

LO8 

Setelah menempuh mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan mampu 

mengidentifikasi, menganalisis dan 

menyusun keterkaitan kompetensi 

berdasarkan konsep dan prinsip 

penyusunan kurikulum sesuai dengan 

BSCS (Biological Sciences Curriculum 

Study secara argumentatif  

Telaah Kurikulum Biologi SMA adalah 

matakuliah wajib prodi yang mengkaji 

tentang:  

1. Pengertian, konsep, prinsip, dan 
komponen kurikulum,  

2. Keterkaitan Standar Nasional Pendidikan 

dengan Kurikulum 
3. Karakteristik kurikulum biologi SMA dan 

revisinya,  
4. Kompetensi dasar, indikator, tujuan,  
5. BSCS 
6. Scope dan sequence (Learning 

Progression)  

7. Konsep saintific literacy dan 
interdisciplinary concepts dalam 
kurikulum Biologi 

8. Analisis Kurikulum Biologi SMA Kelas X 
9. Analisis Kurikulum Biologi SMA Kelas XI 
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10. Analisis Kurikulum Biologi SMA Kelas XII 

 

KK1811203 Pendidikan Inklusi 2 LO3 

LO8 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat memahami 

prinsip pendidikan inklusi, 

mengidentifikasi peserta didik 

berkebutuhan khusus, menguasai, 

menganalisis konsep teoritis paedagogik 

untuk siswa multi abilities dan multi 

budaya dan latar belakang keluarga, dan 

mampu menggunakan media komunikasi 

yang beragam sesuai dengan sasaran 

 

Pendidikan Inklusi adalah mata kuliah wajib 

fakultas yang mengkaji:  

1. Konsep-konsep pendidikan inklusi,  
2. Keberagaman peserta didik, 
3. Identifikasi peserta didik berkebutuhan 

khusus,  
4. Adaptasi kurikulum dan pembelajaran di 

kelas dengan peserta didik beragam,  

5. Perencanaan intervensi berbasis kasus 
peserta didik berkebutuhan khusus di 
kelas inklusif 

KB1820251 Pengantar Sains 

dan Matematika 

2 LO1 

LO7 

  

SEMESTER 3 

KB1816301 Strategi 

Pembelajaran 

Biologi 

2 LO3 

LO7  

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan mampu 

menguasai, menggunakan, menganalis, 

dan mengevaluasi  konsep berbagai 

macam:  pendekatan, strategi, model, 

metode, teknik dalam pembelajaran serta 

menentukan kesesuaiannya dengan 

materi dan teknology yang digunkan  

Strategi Pembelajaran Biologi adalah mata 

kuliah wajib prodi yang mengkaji tentang:  

1. Pendekatan konstruktivistik 

2. Pendekatan kolaboratif 
3. Strategi pembelajaran 
4. Macam-macam model pembelajaran 

konstruktivistis (Discovery dan Inkuiri) 
5. Project dan Problem based learning  
6. Macam-macam model pembelajaran 

kolaboratif  

7. Macam model pembelajaran kolaboratif  
8. Metode pembelajaran untuk process 

skills 
9. Metode pembelajaran for 

communication skills 
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10. Teknik pembelajaran C-Map dan 
Question 

11. Aplikasi Prosedur ilmiah dalam Model  

12. Integrasi prosedur ilmiah basic ke 
dalam pendekatan, strategi, model, 
metode, teknik 

13. Integrasi prosedur ilmiah integrated ke 
dalam pendekatan, strategi, model, 
metode, teknik  

14. Penggunaan asesmen sesuai dengan 
pendekatan, strategi, model, metode, 
teknik pembelajaran 

KB1812314 Keanekaragaman 

dan Klasifikasi 

Phanerogamae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 LO2 

LO4 

LO6 

Setelah menempuh mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan mampu:  

mengembangkan pemahaman, 

keterampilan dan kemampuan bernalar 

melalui penjelasan, diskusi, presentasi, 

observasi, interpretasi, identifikasi, 

membuat dendrogram dan tugas-tugas 

dinataranya membaca, merangkum, 

mengoleksi dan membuat herbarium, 

menggambar, membuat laboran 

praktikum dari tumbuhan Phanerogamae 

terpilih. 

 

 

.   

Keanekaragaman dan Klasifikasi 

Phaneoragamae adalah mata kuliah wajib 

prodi yang mencakup kajian:  

1. Hubungan Konsep evolusi, reproduksi, 
dan isolasi  dengan keragaman dan 
klasifikasi tumbuhan Phanerogamae. 

2. Prinsip-prinsip identifikasi ,  

pengklasifikasian  dan tata nama 
tumbuhan Phanerogamae berdasar 
Aturan tata nama sesuai KITT 
tumbuhan di Viena 2008  

3. Evolusi Karakter pada tumbuhan dan 
klasifikasi berdasarkan DNA. 

4. Kenakeragaman (sifat morfologi, 

anatomi, distribusi, reproduksi, 
kandungan fitokimia) dari kelompok 
Cycadophyta dan Ginkgophyta 

5. Kenakeragaman (sifat morfologi, 
anatomi, distribusi, reproduksi, 

kandungan fitokimia) dari kelompok 
Coniferae/Pinophyta (Pinopsida, 

Cupressopsida, dan Gnetales). 
6. Kenakeragaman (sifat morfologi, 

anatomi, distribusi, reproduksi, 
kandungan fitokimia) dari kelompok 
Famili Basal dan KOmplek Magnoliid. 

7. Kenakeragaman (sifat morfologi, 

anatomi, distribusi, reproduksi, 
kandungan fitokimia) dari kelompok 
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KOmplek Monocot Alismatales 
Commelinoid dan Petaloid 

8. Kenakeragaman (sifat morfologi, 

anatomi, distribusi, reproduksi, 
kandungan fitokimia) dari kelompok 
KOmplek Eudicot Core Eudicot 

9. Kenakeragaman (sifat morfologi, 
anatomi, distribusi, reproduksi, 
kandungan fitokimia) dari kelompok 

KOmplek Eudicot Rosids 
10. Kenakeragaman (sifat morfologi, 

anatomi, distribusi, reproduksi, 
kandungan fitokimia) dari kelompok 
KOmplek Eudicot Asterids 

 

Praktikum KKP mengkaji: 

1. Ciri spesifik, alasan pengklasiiifikasian 
dalam takson,  mampu membedakan ciri 
antar familia dan dapat menjelaskan 

spesies yang bermanfaat secara ekonomi 

dari   kelompok Cycadophyta dan 
Ginkgophyta . 

2. Ciri spesifik, alasan pengklasiiifikasian 
dalam takson,  mampu membedakan ciri 
antar familia dan dapat menjelaskan 
spesies yang bermanfaat secara ekonomi 
dari   kelompok Coniferae/Pinophyta 

(Pinopsida, Cupressopsida, dan 
Gnetales). 

3. Ciri spesifik, alasan pengklasiiifikasian 
dalam takson,  mampu membedakan ciri 

antar familia dan dapat menjelaskan 
spesies yang bermanfaat secara ekonomi 
dari   kelompok Famili Basal dan 

KOmplek Magnoliid. 
4. Ciri spesifik, alasan pengklasiiifikasian 

dalam takson,  mampu membedakan ciri 
antar familia dan dapat menjelaskan 
spesies yang bermanfaat secara ekonomi 
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dari   kelompok Komplek Monocot 
Alismatales Commelinoid dan Petaloid 

5. Ciri spesifik, alasan pengklasiiifikasian 

dalam takson,  mampu membedakan ciri 
antar familia dan dapat menjelaskan 
spesies yang bermanfaat secara ekonomi 
dari   kelompok KOmplek Eudicot Core 
Eudicot 

6. Ciri spesifik, alasan pengklasiiifikasian 

dalam takson,  mampu membedakan ciri 
antar familia dan dapat menjelaskan 
spesies yang bermanfaat secara ekonomi 
dari   kelompok ari kelompok KOmplek 
Eudicot Rosids 

7. Ciri spesifik, alasan pengklasiiifikasian 
dalam takson,  mampu membedakan ciri 

antar familia dan dapat menjelaskan 
spesies yang bermanfaat secara ekonomi 
dari   kelompok Komplek Eudicot 
Asterids 

KB1812310 Keanekaragaman 

dan Klasifikasi 

Vertebrata 

3 LO2 

LO4 

LO6 

Setelah menempuh mata kuliah 

Keanekaragaman dan Klasifikasi 

Invertebrata merupakan mata kuliah 

praktik untuk mendukung capaian 

kompetensi pada mata kuliah 

Keanekaragaman dan Klasifikasi 

Vertebrata. Mata praktik dikembangkan 

untuk mahasiswa untuk memiliki 

kemampuan untuk 

1. Merekonstruksi perkembangan 
makhluk hidup dari Protostomata 
menuju Deuterostomata  

2. Menganalisis karakteristik 
diagnostik yang menentukan 
posisi takson dalam katagori 
taksonomik pada Sub phylum 
Vertebrata   

3. Menjelaskan informasi biologi 
sebagai penciri untuk beberapa 

Untuk mencapai capaian pembelajaran yang 

ditetapkan  tersebut, bahan kajian yang 

didiskusikan meliputi: 

1. Trend perkembangan menuju 
Deuterostomata  

2. Karakteristik diagnostik pada Classis 

Chondricthyes, Osteichtyes, Amphibia, 
Reptilia, Aves dan Mammalia 

3. Informasi biologi (karakteristik 
morfologi, fisiologi, molekuler serta 
distribusi beberapa takson penting pada 

Sub Phylum Vertebrata. 
Bahan kajian dalam praktik 

Keanekaragaman dan Klasifikasi Vertebrata 

meliputi praktik telaah morfologi dan 

penyusunan fenogram pada representasi 

Classis Chondricthyes, Osteichtyes, 

Amphibia, Reptilia, Aves dan mammalia 
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takson penting pada Sub Phylum 
Vertebrata. 

 

 

KB1820340 Anatomi dan 

Histologi Hewan 

3 LO2 

LO4 

LO6 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa mampu mengidentifikasi, 

memahami, dan menganalisis struktur 

anatomi dan histologi hewan vertebrata 

Anatomi hewan adalah mata kuliah wajib 

program studi yang mengkaji:  

1. Anatomi Sistem Integumen 

2. Anatomi Sistem Alat Gerak 

3. Anatomi Sistem Pencernaan 

4. Anatomi Sistem Respirasi 

5. Anatomi Sistem Sirkulasi 

6. Anatomi Sistem Ekskresi 

7. Anatomi Sistem Reproduksi 

8, Anatomi Sistem Koordinasi 

9. Histologi Sistem Integumen 

10. Histologi Sistem Alat Gerak 

11. Histologi Sistem Pencernaan 

12. Histologi Sistem Respirasi 

13. Histologi Sistem Sirkulasi 

14. Histologi Sistem Ekskresi 

15. Histologi Sistem Reproduksi 
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16. Histologi Sistem Koordinasi 

 

KB1816335 Mikrobiologi 3 LO2 

LO4 

LO6 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat 

menjelaskan, menganalisis, dan 

mengaitkan konsep mikrobiologi dalam 

topik-topik terkini dan memberikan 

pemecahan masalah yang terkait dengan 

bdang mikrobiologi. Pada kegiatan 

praktikum mahasiswa dihadapkan dapat 

melakukan prinsip kerja aseptis, 

menyiapkan medium dan larutan, 

menguji dan mengindetifikasi hasil 

praktikum mikrobiologi, serta 

mengaplikasikan teori yang diperoleh 

dalam tatap muka yang terkait dengan 

prinsip dan kajian mikrobiologi. 

Mikrobiologi adalah mata kuliah ini 

merupakan mata kuliah wajib program studi 

yang mengkaji:  

1. Struktur dan karakteristik bakteri,  
2. Nutrisi dan pertumbuhan bakteri,  
3. Genetika bakteri,  
4. Sistematika bakteri,  
5. Interaksi dan pengendalian bakteri 

patogen,  
6. Mikrobiologi pangan,  
7. Peranan bakteri dalam bidang pertanian,  
8. Koservasi lingkungan, kesehatan dan 

industri. 
Praktikum mikrobiologi adalah mata kuliah 

ini merupakan mata kuliah wajib program 

studi yang mengkaji:  

1. Media pertumbuhan mikroba, sterilisasi,  
2. Isolasi mikroba, 
3. Morfologi mikroba, 

4. Penentuan jumlah mikroba, 
5. Pengaruh lingkungan mikroba,  
6. Uji aktivitas enzim mikroba,  
7. Pewarnaan bakteri, 
8. Kolom winogratski, 
9. Fermentasi,pembuatan nata, pembuatan 

yogurt,   

10. Isolasi DNA 

KB1820380 Biostatiska 2 LO1 

LO7  

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa mampu menguasi, 

mengaplikasikan, dan menganalisis 

menggunakan statistic dalam penelitian 

biologi dan pendidikan biologi 

Biostatistik adalah mata kuliah wajib 

program studi yang mengkaji:  

1. Konsep dasar, tujuan, dan kegunaan 
biostatistik,  

2. Skala pengukuran dan data,  
3. Probalitas dan distribusi,  
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4. Statistik deskriptif, 
5. Statistik inferensial,  
6. Pengolahan data berbasis komputer 

KB1814332 Bioteknologi 2 LO2 

LO5 

LO7 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan dapat memahami, 

menganalisis dan mengaplikasikan 

konsep dasar dan prinsip-prinsip 

bioteknologi, serta mampu memecahkan 

masalah yang terkait dengan kebutuhan 

masyarakat melalui penggunaan prinsip 

bioteknologi 

Mata kuliah Bioteknologi adalah mata kuliah 

wajib prodi yang mengkaji tentang:  

1. Perkembangan bioteknologi, 
2. Teknik identifikasi dan isolasi gen,  
3. Teknik dna rekombinan, 

4. Bioteknologi pertanian,  
5. Bioteknologi peternakan, 
6. Bioteknologi kedokteran dan forensik,  
7. Bioinformatika dan bioremidiasi.  

PB1811302 Bimbingan 

Konseling 

(MBKM) 

2 LO3 

LO7 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat memahami, 

mengaplikasikan konsep dalam 

pemecahan masalah yang terkait dengan 

kesiswaan, menganalisis studi kasus, dan 

mengevaluasi  konsep dan layanan 

bimbingan dan konseling dalam 

pembelajaran 

Mata kuliah Bimbingan Konseling adalah 

mata kuliah wajib fakultas yang mengkaji:  

1. Posisi dan urgensi konseling dalam 
praktek pembelajaran, 

2. Konsep dasar bimbingan dan konseling,  

3. Pelayanan bimbingan dan konseling di 
sekolah,  

4. Keterampilan dasar bimbingan dan 
konseling untuk konselor,  

5. Konsep dasar diagnostik kesulitan 
belajar,  

6. Konsep dasar pengajaran remedial, 
7. Observasi layanan bimbingan konseling 

di sekolah dan peran guru mata 
pelajaran 

SEMESTER 4 

PB1820400 Media dan sumber 

belajar 

2 LO3 

LO5  

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat memahami, 

menyeleksi dan memanfaatkan media dan 

sumber belajar biologi, serta 

menggunakan teknologi dalam 

perancangan media pembelajaran 

Mata kuliah Media dan Sumber Belajar 

adalah mata kuliah wajib program studi 

yang mengkaji tentang teknik 

pengembangan pembelajaran 

memanfaatkan media dan sumber belajar 

yang relevan meliputi: 

1. Teknik analisis kebutuhan,  
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2. Analisis instruksional,  
3. Analisis peserta didik,  
4. Merancang kegiatan pembelajaran 

berbasis media dan sumber belajar,  
5. Evaluasi pembelajaran berbasis media,  
6. Manajemen produksi dan konsep desain 

visual media pembelajaran. 

PB1816402 Evaluasi 

Pembelajaran 

Biologi 

2 LO3 

LO8 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat memahami, 

menganalisis, mengevaluasi, dan 

menerapkan konsep evaluasi 

pembelajaran biologi 

Evaluasi Pembelajaran Biologi adalah mata 

kuliah wajib program studi yang membahas 

tentang: 

1. Prinsip evaluasi pembelajaran,  
2. Jenis asesmen,  
3. Pengembangan asesmen yang 

berkualitas,  
4. Asesmen kognitif, 
5. Asesmen performan,  
6. Asesmen portofolio,  
7. Analisis instrumen asesmen,  
8. Grading, pelaporan hasil asesmen 

KB1817511 Mikroteknik 2  LO6 Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa mampu menguasai konsep 

pembuatan preparat dan menghasilkan 

produk preparat dengan berbagai macam 

teknik 

Mikroteknik adalah mata kuliah wajib 

program studi yang mengkaji:  

1. Dasar-dasar mikroteknik,  
2. Preparasi bahan kimia dalam 

mikroteknik,  
3. Preparat iris (hand free section),  

4. Preaparat apusan (smear),  
5. Preparat utuh tumbuhan dan hewan 

(whole mount),  
6. Preparat rentang jaringan pada organ 

hewan (spread),  

7. Preparat maserasi tulang,  

8. Preparat pencet (squash), 
9. Preparat asetolisis polen,  
10. Preparat embedding untuk tumbuhan 

dan hewan,  
11. Aplikasi mikrometri 
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KB1812424 Anatomi Fisiologi 

Manusia 

3 LO2 

LO4 

LO6 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan dapat 

mengidentifikasi, memahami, menguasai, 

menganalisis, mengaplikasikan prinsip-

prinsip dalam kajian anatomi fisiologi 

manusia dan peranannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

Mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia 

merupakan mata kuliah wajib yang 

mengkaji tentang: 

1. Struktur anatomi dan fisiologi organ 
tubuh manusia,  

2. Anatomi dan fisiologi system 
muskuloskletal,  

3. Anatomi dan fisiologi system koordinasi,  

4. Anatomi dan fisiologi system 
transportasi,  

5. Anatomi dan fisiologi system respirasi, 
6. Anatomi dan fisiologi system ekskresi,  
7. Anatomi dan fisiologi system genitalia 

(reproduksi),  

8. Anatomi dan fisiologi system pencernaan 

 

Praktikum dirancang untuk memberi 

kesempatan kepada mahasiswa 

membuktikan sendiri beberapa konsep dasar 

dalam pembelajaran Anatomi Fisiologi 

Manusia yang telah diperoleh dalam kuliah 

teori.   

Praktikum dilengkapi dengan Petunjuk 

praktikum  yang memuat teori-teori 

Anatomi Fisiologi Manusia, pada tiap bab 

diberikan uraian yang merupakan ringkasan 

bahan kuliah serta landasan teori mengenai 

hal-hal yang akan dipraktikumkan. Acara 

praktikum disajikan dalam bagian tersendiri 

sehingga diharapkan mahasiswa lebih 

mudah memahami hal-hal yang akan 

dipraktikumkan.   
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Praktikum terdiri dari 9 acara yaitu : 

1. Homeostasis (bidang anatomi dan 
pengukuran suhu tubuh manusia) 

2. Sistem gerak  
3. Sistem sirkulasi,  

4. Sistem eksresi,  
5. Sistem penapasan,  
6. Sstem digesti,  

7. Sistem koordinasi,  
8. Indra  
9. Sistem reproduksi. 

 

PB1820499 Biokonservasi 2 LO2 

LO6  

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan mampu 

menguasai konservasi sumber daya alam 

hayati dalam rangka mewujudkan 

pembangunan berwawasan lingkungan 

berkelanjutan, serta dapat memiliki 

kemampuan bekerja di lapangan dengan 

memperhatikan aspek isu lingkungan dan 

Sumberdaya alam hayati 

Biokonservasi merupakan mata kuliah wajib 

program studi yang mengkaji:  

1. Konsep dasar konservasi;  
2. Konservasi tingkat gen,  
3. Konservasi tingkat spesies dan  populasi 

4. Konservasi tingkat komunitas;  
5. Kebijakan, peraturan, perundangan, 

konvensi mengenai konservasi  
6. Kawasan konservasi (cagar alam, taman 

nasional, suaka alam, tahura, dll); 
7. Ekonomi ekologi 
8. Praktik konservasi di indonesia; 
9. Praktik lapangan mengenai isu 

konservasi dan sumberdaya hayati 

10. Ekowisata umum; 
11. Status konservasi dan kepunahan  
12. Isu dan permasalah biodiversitas dan 

lingkungan terkini 
13. SDGs yang terkait konservasi (life on 

land) 

 

KB1811544 Fisiologi 

Tumbuhan 

3 LO2 

LO4 

LO6 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat 

memecahkan masalah dengan cara 

Fisiologi Tumbuhan merupakan mata kuliah 

wajib program studi yang mengkaji :  

1. Kehidupan sel dalam lingkungannya,  
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mengidentifikasi, menguasai, 

menganalisis fenomena fisiologi 

tumbuhan,  yang ditunjukan dengan 

menyusun rencana dan melakukan 

kegiatan serta mengkomunikasikan 

konsep yg dipelajari.  

2. Struktur dan fungsi jaringan dan organ 
tumbuhan,  

3. Manajemen air pada tumbuhan (uptake) 

4. Manajemen air pada tumbuhan (loss) 
5. Managemen nutrien oleh tumbuhan 

(makro, mikro, esensial dan non 
esensial) 

6. Manajemen nutrien oleh tumbuhan 
(uptake) 

7. Transportasi nutrien oleh tumbuhan 
8. Fungsi nutrien pada tumbuhan 
9. Metabolisme primer pada tumbuhan 
10. Metabolisme sekunder pada tumbuhan 
11. Hormon dan ZPT  
12. Pertumbuhan dan perkembangan,  
13. Gerak pada tumbuhan,  

14. Cekaman lingkungan pada fisiologi 
tumbuhan 

KB1811806 Genetika 3 LO2 

LO4 

LO6 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat 

menjelaskan, menganalisis, dan 

mengevaluasi konsep dasar genetika dan 

pewarisan sifat. Pada kagiatan praktikum, 

mahasiswa diharapkan dapat menguji 

persilangan, mengindentifikasi kelainan 

genetik, dan menganalisis hasil uji 

genetika populasi, serta menerapkan teori 

yang diperoleh selama kegiatan kuliah 

tatap muka. 

Genetika adalah mata kuliah wajib program 

studi yang mengkaji tentang:  

1. Genetika Mendel dan Non-Mendel,  

2. Alel ganda,  
3. Penentuan jenis kelamin,  
4. Pautan dan pindah silang,  
5. Mutasi dan kelainan genetik,  
6. Genetika populasi 

 

Praktikum Genetika adalah praktikum yang 

membelajarkan tentang: 

1. Pengamatan fase pembelahan mitosis 

bawang merah dengan metode squash 
2. Imitasi perbandingan genetis (pada 

monohibrid dan dihibrid sifat autosomal) 
3. Imitasi interaksi gen 
4. Genetika manusia (monogenik dan 

poligenik) 
5. Kariotype kromosom manusia (analisis 

kromosom manusia) 
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6. Ekstraksi dna (isolasi dna dari buah) 
7. Perkawinan hibrid pada drosophila 

melanogaster (lalat buah) 

8. Genetika populasi (hukum Hardy-
Weinberg) 

KB1811753 Evolusi 2 LO1 

LO2 

LO4 

LO6 

Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan dapat memahami konsep 

dasar evolusi biologi, evolusi organik, 

bukti fosil dan paleontologi, genetika dan 

evolusi, evolusi molekuler, seleksi alam 

dan adaptasi. 

Mata kuliah Evolusi merupakan mata kuliah 

wajib prodi yang mengkaji tentang:  

1. Evolusi Kosmik 

2. Evolusi organik 
3. Bukti Fosil dan Palaentologi 
4. Evolusi Genetik 
5. Evolusi molekuler 
6. Seleksi Alam dan Adaptasi 

 

SEMESTER 5 

KB1820509 Ekologi 3 LO2 

LO4 

LO6 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat 

menganalisis konsep-konsep ekologi 

dalam kompleksitas hubungan antara 

makhluk hidup (tumbuhan dan hewan) 

dengan lingkungannya dan 

menerapkannya untuk memecahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan 

ekologi.  

Mata kuliah ini merupakan mata wajib 

program studi yang membahas : 

1. Keilmuan ekologi dan keterkaitannya 
dengan keilmuan pendukungnya 

2. Distribusi dan Kemelimpahan 
3. Ekologi populasi (hewan dan tumbuhan): 

Karakteristik dan Life History;  
4. Ekologi populasi (hewan dan tumbuhan): 

kesintasan, pertumbuhan populasi, 
strategi kehidupan; 

5. Metodelogi penelitian ekologi 
6. GIS dan Pemetaan untuk Ekologi; 

7. Ekologi komunitas  Karakteristik 
8. Ekologi komunitas: Daur Biogeokimia 
9. Ekologi komunitas: Interaksi 

10. Ekologi komunitas: Struktur trofik-
Aliran Energi-Piramida Ekologi  

11. Ekologi komunitas: Spesies Native-
Spesies Invasif 

12. Ekologi komunitas: Disturbansi-
Suksesi- 
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13. Ekologi komunitas: ekosistem 
Perairan dan Terestrial 

14. Adaptasi (Morfologi, Fisiologi, 

Tingkah laku) 

 

Praktikum: 

1. Asistensi dan penjelasan umum 

2. Metodologi sensus ekologi (Hewan dan 
Tumbuhan) 

3. Navigasi darat 
4. GIS dan Pembuatan Peta 
5. Analisis Distribusi Spasial 
6. Tipe Life Form Tumbuhan 
7. Estimasi populasi dengan CMRR 

8. Teknik Analisis Vegetasi (Kuadrat dan 
PCQ) 

9. Indeks Nilai Penting / Kontribusi Spesies 
10. Komposisi Makrofauna tanah 
11. Asosiasi 

12. Diversitas 

13. Sampling Plankton 
14. Kuliah Kerja Lapangan Ekologi 

PB1814503 Perencanaan 

Pembelajaran 

Biologi 

3 LO3 

LO5 

LO7 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan dapat menyusun 

perangkat rencana pembelajaran biologi 

dengan mengintegrasikan framework 

TPACK (Technological, Pedagogical, 

Content Knowledge) mengikuti kurikulum 

yang berlaku 

Perencanaan Pembelajaran Biologi 

merupakan mata kuliah wajib program studi 

yang mengkaji:  

1. Pengkajian teknologi dalam framework 
TPACK dalam rencana pembelajaran 
Biologi 

2. Pengkajian pedagogik dalam TPACK  

3. Pengkajian konten dalam TPACK 

4. Analisis minggu efektif berdasarkan 
kalender pendidikan  

5. Pengembangan silabus biologi  
6. Analisis KD dalam kurikulum 
7. Proses berpikir dalam berbagai dimensi 
8. Penjabaran KD menjadi indikator 
9. Penyusunan RPP pembelajaran Biologi 

sesuai TPACK 
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10. Pengembangan LKPD dalam RPP 
pembelajaran Biologi sesuai dengan 
TPACK 

11. Pengembangan bahan ajar sesuai TPACK 
12. Pemilihan media pembelajaran biologi 

sesuai dengan TPACK 
13. Penyusunan asesmen ranah 

pengetahuan sesuai dengan RPP 
14. Penyusunan asesmen performance 

sesuai dengan RPP 

 

Praktikum Perencanaan Pembelajaran 

Biologi merupakan mata kuliah wajib 

program studi yang memberikan 

pengalaman belajar bagi mahasiswa dalam 

menghasilkan produk perangkat 

perencanaan pembelajaran biologi SMA 

yang meliputi: 

1. Analisis minggu efektif 
2. Program Tahunan 

3. Program Semester 
4. Silabus 
5. RPP versi lengkap 
6. RPP Sederhana 
7. Pengembangan bahan Ajar 
8. Lembar Kerja Peserta Didik 
9. Media Pembelajaran 

10. Instrumen evaluasi KD 

KB1812517 Fisiologi Hewan 3 LO2 

LO4 

LO6 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan dapat 

mengidentifikasi, menguasai, 

menganalisis struktur fungsi organ tubuh 

hewan, merancang percobaan (mini riset) 

untuk memecahkan masalah terkait 

Materi Fisiologi Hewan:  

1. Animal Etic 

2. Sistem Koordinasi (Functional 

organization of nervous system,hormone 

and cell signalling) 
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fisiologi hewan dalam kehidupan sehari-

hari 

 

  

4. Sistem Sensori (Sensory system) 

5. Sistem Gerak (Cellular movement, 

muscle and locomotion) 

6. Sistem Pencernaan (Digestion) 

7. Sistem Sirkulasi (Circulatory system) 

8. Sistem Respirasi (Respiratory System) 

9. Sistem Ekskresi (Ion and Water Balance 

I/ Excretory System) 

10. Osmoregulasi (Ion and water balance II) 

11. Fisiologi Prilaku Hewan (Physiology of 

animal behaviour) 

12. Termoregulasi (Thermal Physiology) 

13. Sistem Reproduksi (Animal 

Reproduction) 

 

Praktikum dirancang untuk memberi 

kesempatan kepada mahasiswa 

membuktikan sendiri beberapa konsep dasar 

dalam pembelajaran Fisiologi Hewan  yang 

telah diperoleh dalam kuliah teori.   

Kagiatan praktikum terdiri dari 9 acara 

yaitu :  

1. Otot dan sistem gerak (ekstensibilitas 
dan elastisitas otot lurik dan polos 
katak) 
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2. Sistem sirkulasi hewan (Menghitung 
eritrosit, leukosit; hemogram, 
pengamatan sirkulasi ekor ikan dan 

selaput renang katak) 
3. Sistem Respirasi (konsumsi oksigen, 

pengamatan dan pengukuran laju 
respirasi ikan) 

4. Sistem eksresi (karakteristik urin) 
5. Termoregulasi (produksi panas katak 

dan mencit) 
6. Fototaksis dan Rheotaksis Dugesia sp 
7. Perilaku Makan Dugesia sp 
8. Pengamatan Siklus Reproduksi Mencit  
9. Mini project Fisiologi Hewan 

KB1820506 Embriologi dan 

Perkembangan 

Hewan 

3 LO2 

LO4 

LO6 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat  

mengidentifikasi, memahami, 

menganalisis, dan mengaplikasikan 

pengetahuan mengenai proses 

pembentukan embrio vertebrata dan 

perkembangannya menjadi individu baru 

Embriologi dan Perkembangan Hewan 

merupakan mata kuliah wajib yang program 

studi yang membahas: 

1. Pengantar Embriologi dan 
Perkembangan Hewan 

2. Gametogenesis 1 (Spermatogenesisi) 
3. Gametogenesisi 2 (Oogenesis) 
4. Pembuahan (Fertilisasi)  
5. Pembelahan (Cleavage) 
6. Gastrulasi 
7. Implantasi dan Plasentasi 
8. Selaput Ekstra Embrional 

9. Organogenesis Dasar: Neurulasi 
10. Organogenesis Lanjut 
11. Metamorfosis 
12. Regenerasi 
13. Perkembangan abnormal: Teratologi 

14. Proyek riset  

Praktikum Embriologi dan Perkembangan 

Hewan merupakan mata kuliah wajib 

program studi melalui  praktik di 

laboratorium,  yang membahas: 

1. Pengantar Embriologi dan 
Perkembangan Hewan 
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2. Gametogenesis 1 (Spermatogenesisi) 
3. Gametogenesisi 2 (Oogenesis) 
4. Pembuahan (Fertilisasi)  

5. Pembelahan (Cleavage) 
6. Gastrulasi 
7. Implantasi dan Plasentasi 
8. Selaput Ekstra Embrional 
9. Organogenesis Dasar: Neurulasi 
10. Organogenesis Lanjut 

11. Metamorfosis 
12. Regenerasi 
13. Perkembangan abnormal: Teratologi 
14. Proyek riset 

KB1818224 English for Biology 2 LO8 Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat memahami 

bacaan, mendengarkan dan memahami 

kuliah atau rekaman, menyampaikan 

pendapat, mendeskripsikan gambar, serta 

menuliskan argumen dalam bahasa 

inggris dengan topik biologi 

 

 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib 

program studi yang melatihkan 

keterampilan komunikasi: reading, listening, 

writing, communicating dalam bidang biologi 

dan pembelajarannya dengan topik:  

1. Unity and diversity 

2. Structure and Function 
3. Interaction in ecosystem 
4. Inheritance genetics 
5. Evolution and natural selection 

 

PK1818506 Kewirausahaan 2 LO9 

LO10 

Setelah mengikuti kegiatan perkuliahan 

ini selama satu semester, mahasiswa 

diharapkan: 

a. Menguasai prinsip-prinsip dasar 
kewirausahaan yang meliputi ruang 
lingkup, hakikat, nilai-nilai, 
karakteristik, serta sikap dan 
perilaku berwirausaha 

b. Mampu melakukan analisis usaha 
dan menyusun rencana usaha 

c. Mampu mempraktekan cara-cara 
kewirausahaan 

Mata kuliah ini memberi kemampuan dasar 

kepada mahasiswa dalam bidang 

kewirausahaan dan penerapannya dalam 

kehidupan praktis. Dalam mata kuliah ini 

dibahas mengenai: 

1. Konsep-konsep dasar kewirausahaan,  
2. Model pengembangan wirausaha, 
3. Strategi kewirausahaan,  
4. Kompetensi inti, etika bisnis dalam 

kewirausahaan,  
5. Analisis dan studi kelayakan usaha, dan 

sebagainya.  
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 Selain secara teoritis juga dilatihkan tentang 

cara-cara berwirausaha, perkuliahan ini juga 

menguraikan langkah-langkah praktis 

menuju wirausaha sukses. 

 

KB1816502 Kultur Jaringan  3 LO2 

LO6 

Setelah menempuh mata kuliah ini, 

mahasiswa dapat memahami, 

menganalisis, serta menerapkan konsep 

dan prinsip perbanyakan tanaman dengan 

menggunakan metode kultur jaringan. 

 

  

Mata kuliah ini adalah mata kuliah prodi 

yang membahas tentang:  

1. Ruang lingkup kultur jaringan  
1. Alat laboratorium  
2. Media kultur jaringan;  
3. Sterilisasi  
4. Penanaman eksplan 

5. Regenerasi tanaman dan faktor yang 
berpengaruh 

6. Aklimatisasi 

SEMESTER 6 

KB1812625 Penelitian 

Pendidikan Biologi 

3 LO3 

LO4 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat  memahami, 

menganalisis, dan mengimplementasikan 

pengetahuan dan keterampilan dalam 

melakukan penelitian di bidang 

pendidikan, menyusun proposal 

penelitian, skripsi, dan artikel penelitian 

Penelitian Pendidikan Biologi merupakan 

mata wajib program studi yang membahas:  

1. Hakikat penelitian pendidikan bologi,  

2. Desain penelitian kuantitatif,  
3. Desain penelitian kualitatif,  
4. Desain action research dan lesson study,  
5. Instrumentasi penelitian,  
6. Analisis data, penyajian data dan 

pembahasan,  

7. Etika penelitian dan publikasi 

PB18186122 Riset Biologi 3 LO4 

LO6 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat  merancang 

dan melaksanakan penelitian di 

laboratorium mapun di lapangan, 

menganalisis data, serta menyusun 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib 

program studi yang mengkaji: 

1. Ruang lingkup, prosedur dan etika 
penelitian biologi 

2. Ragam desain penelitian biologi 

3. Penyusunan proposal riset biologi 
4. Pelaksanaan riset biologi 
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laporan dan mempublikasikan hasil 

penelitian biologi  

 

 

5. Analisis dan penyajian data 
6. Penyusunan laporan dan publikasi 

KB1820507 Embriologi dan 

Perkembangbiakan 

Tumbuhan 

2 LO2 

LO6 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat memahami, 

menganalisis, mengevaluasi, peristiwa-

peristiwa yang terkait dengan struktur 

dan fungsi organ reproduksi 

tumbuhan Angiosperm dan Gymnosperm, 

berkenaan dengan pembentukan 

dan perkembangan embrio tumbuhan, 

baik yang bersifat seksual maupun 

aseksual (apomixis). 

Embriologi dan Perkembangan Tumbuhan 

adalah mata kuliah wajib program studi 

yang mengkaji:  

1. Pengertian, tujuan dan ruang lingkup 
mata kuliah, kebijakan perkuliahan, 
tugas perkuliahan, buku ajar,dan hal 

esensial lainnya. 
2. Struktur organ reproduksi tumbuhan 

Angiosperm dan Gymnosperm – 
Androecium dan Gynoecium 

3. Mikrosporangium – Struktur, 

Perkembangan, dan Mikrosporogenesis 
4. Struktur dan Perkembangan Serbuk Sari 

, mikrogametofit) Mikrogametogenesis, 
Morfologi dan Perkembangan 
DindingSerbuk Sari. 

5. Makrosporangium – Struktur, 
Perkembangan, dan 

6. Makrosporogenesis - Struktur dan 

Perkembangan Makrogametofit – 
Makrogametogenesis  dan Struktur 
Kantung Embrio 

7. Penyerbukan, Fertilisasi, dan 

Ketidakcocokan Seksual 
8. Pengamatan Perkecambahan Serbuk Sari 

in vitro dan in vivo.  

9. Perkembangan Embrio, Poliembrioni, dan 
Endosperm 

10. Apomiksis 
11. Struktur dan Perkembangan Biji 
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Praktikum Embriologi Tumbuahn dan 

Perlkambangbiakan tumbuhan merupakan 

praktikum wajib 1 sks:  

1. Struktur alat repoproduksi pada 
beberapa tumbuhan terpilih. 

2. Mengamati anatomi organ generatif pada 
beberapa tumbuhan terpilih. 

3. Melakukan pembibitan melalui biji dari 

tumbuhan di kampus . 
4. Struktur  dan perkembangan 

mikrosrarangium dan mikrosporogenesis 
5. Mengamati struktur megasporanrangium 

dan megagametogenesisi. 
6. Melakukan penagamatan di lapangan 

penyerbukan dan fertilisasi pada 
tumbuhan tertentu. 

7. Mengamati strukrut anatomi organ 
generatif pad atumbuhan apomiksis 

8. Mengamati struktur polen pada beberapa 

tumbuhan terpilih. 

9. Mengamati struktur dan Perkembangan 
Embrio, Poliembrioni, dan Endosperm 
pada tumbuhan terpilih. 

 

BB1812501 Microteaching 2  Setelah menempuh mata kuliah 

Microteaching mahasiswa mampu 

merencanakan, melaksanakan, memilih 

dan mengembangkan, serta 

mengevaluasi , mengevaluasi 

keterampilan dasar mengajar untuk 

meningkatkan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran sesuai dengan tujuan  

Matakuliah Microteaching membahas 

tentang penetuan keterampilan dasar yang 

digunakan untuk mencapai indikator, 

memilih dan menentukan, serta 

mengevaluasi kesesuaian Microteaching 

dengan materi dan teknologi di kegiatan 

pembuka, inti dan penutup pembelajaran 

 

1. Review RPP  
2. Review penjabaran indikator 
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3. Keterampilan membuka pelajaran 
(motivasi dan apersepsi) 

4. Keterampilan memberikan penjelasan 

5. Keterampilan bertanya yang memerlukan 
jawaban pendek 

6. Keterampilan bertanya open ended 
7. Keterampilan memberikan penguatan 
8. Keterampilan memberikan variasi 
9. Keterampilan membimbing diskusi kelas 

dan kelompok 
10. Keterampilan mengelola kelas 
11. Keterampilan mengajar kelompok dan 

perorangan (tutorial peer) 
12. Keterampilan mengevaluasi kognitif  
13. Keterampilan mengevaluasi performance 
14. Keterampilan menutup pembelajaran 

(pemberian tugas)  

SEMESTER 7 

BB1812701 Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) 

2 LO5 

LO7 

LO8 

LO10 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat  

menerapkan ilmunya untuk 

memberdayakan masyarakat, 

mengidentifikasi masalah yang terjadi di 

masyarakat, merancang, menerapkan, 

dan mengevaluasi solusi problematika 

masyarakat 

KKN merupakan mata kuliah wajib 

universitas yang berisi:  

1. Pembekalan KKN (Berkomunikasi Efektif, 
Teknologi Tepat Guna, Pembinaan 
Ekonomi Kreatif Masyarakat, 

Pemberdayaan Masyarakat),  
2. Pelaksanaan KKN,  
3. Monitoring KKN, 
4. Pelaporan KKN,  
5. Publikasi Hasil KKN 

KB1820812 Skripsi I 

(proposal) 

2 LO2 

LO3 

LO4 

LO5 

LO6 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat  memahami, 

menganalisis, dan mengimplementasikan 

pengetahuan dan keterampilan dalam 

melakukan penelitian di bidang 

pendidikan, menyusun proposal 

penelitian, skripsi, dan artikel penelitian 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib 

program studi yang mengkaji: 

1. Hakikat penelitian pendidikan bologi,  
2. Desain penelitian kuantitatif 
3. Desain penelitian kualitatif 
4. Desain action research dan lesson study 
5. Instrumentasi penelitian 

6. Analisis data 
7. Penyajian data dan pembahasan  
8. Etika penelitian dan publikasi 
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LO7 

KB1811847 Mengajar di 

Satuan Pendidikan  

6 LO2 

LO3 

LO5 

 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat 

mengidentifikasi, memahami, dan 

menganalisis problematika di sekolah, 

baik dari segi manajemen maupun 

pembelajarannya, merancang dan 

menerapkan solusi permasalahan, serta 

menyusun laporan.  Selain itu, mahasiswa 

diharapkan mampu merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi 

keterampilan dasar mengajar untuk 

meningkatkan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dengan srandar proses dan 

mutu yang berlaku 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib 

Fakultas yang berisi:  

1. Pembekalan PLP, 

2. Magang di sekolah,  
3. Monitoring dan evaluasi, pelaporan dan 

ujian.  

Kegiatan ini juga membekali mahasiswa 

kemampuan dalam:  

1. Perencanaan RPP dengan 

mengimpelementasikan keterampilan 
dasar mengajar;  

2. Keterampilan dasar mengajar pada 
kegiatan pra dan membuka 
pembelajaran;  

3. Keterampilan dasar mengajar pada 
kegiatan inti pembelajaran;  

4. Keterampilan dasar mengajar pada 
kegiatan penutup pembelajaran;  

5. Evaluasi hasil penerapan keterampilan 
dasar mengajar;  

6. Keterampilan dasar mengajar yang 
disesuaikan dengan hasil evaluasi 

BB1820710 Magang Penelitian 6 LO1 

LO2 

LO3 

LO6 

LO7 

Setelah melakukan magang, mahasiswa 

diharapkan dapat: 

1. Memperoleh pengalaman kerja di 
luar kampus (experimental skills, 

hard skills, da soft skills) 
2. Memiliki penguasaan problem solving 

3. Menyiapkan diri memasuki dunia 
kerja 

 

Magang penelitian atau magang wirausaha 

adalah pengalaman kerja yang diperoleh 

mahasiswa di luar kampus, misal 

pengalaman melakukan penelitian di 

lembaga riset ataupun pengalaman kerja 

wirausaha di mitra wirausaha yang 

dilakukan mahasiswa dalam waktu 2-3 

bulan. Magang dibimbing oleh seorang 

dosen pembimbing dan supervisor di tempat 

mitra dan mahasiswa wajib melaporkan 

hasil magang penelitian atau wirausaha 

dalam bentuk laporan tertulis atau 
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presentasi sebagai bahan asesmen 

pelaksanaan magang 

BB1820713 Magang Kerja 6 Setelah melakukan magang kerja profesi, 

mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memperoleh pengalaman langsung di 
tempat kerja (Experiential Learning). 

2. Meningkatkan hard skills 
(Keterampilan, complex problem 

solving, analytical skills, dsb), 
maupun soft skills (Etika 
profesi/kerja, komunikasi, kerja 
sama, dsb) mahasiswa. 

3. Mahasiswa lebih berkompeten dalam 
memasuki dunia kerja dan karir. 

Magang/Praktik Kerja merupakan kegiatan 

yang dilakukan di lembaga penelitian atau 

perusahaan terkait biologi untuk melatih 

experiences, softskills, dan technical skills. 

Magang dibimbing oleh seorang dosen 

pembimbing dan supervisor di tempat mitra 

dan mahasiswa wajib melaporkan hasil 

magang dalam bentuk laporan tertulis atau 

presentasi sebagai bahan asesmen 

pelaksanaan magang 

BB1820755 Program 

Kemanusiaan 

2 Setelah melakukan proyek kemanusiaan, 

mahasiswa diharapkan dapat: 

1. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

dalam menjalankan tugas 
berdasarkan agama, moral, dan 
etika. 

2. memiliki kepekaan sosial untuk 
menggali dan menyelami 
permasalahan yang ada serta turut 
memberikan solusi sesuai dengan 

minat dan keahliannya masing-
masing. 

3. Membantu individu maupun 
komunitas dalam mengembangkan 

dan meningkatkan keterampilan 
serta kemampuan menggunakan 

sumber daya yang ada untuk 
menyelesaikan permasalahan yang 
dihadapi 

Proyek Kemanusiaan merupakan bentuk 

aktivitas konkret yang diharapkan mampu 

memacu kreativitas mahasiswa untuk 

memberi manfaat pada masyarakat sekitar, 

mengutamakan nilai kemanusiaan dan 

menjadikan indikator-indikator 

kemanusiaan. Salah satu contoh proyek 

kemanusiaan adalah membantu mengatasi 

bencana dan masalah kemanusiaan melalui 

program-program kemanusiaan. Bencana 

bisa berupa bencana alam, bencana 

kesehatan atau bencana lainnya. Bencana 

dapat mempengaruhi berbagai kehidupan 

masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, 

budaya dan tata kehidupan lainnya. 

Bencana alam, baik berupa gempa bumi, 

erupsi gunung berapi, tsunami, bencana 

hidrologi. 
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BB1820718 Proyek 

Independen 

2 Setelah melakukan proyek independen, 

mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Mewujudkan gagasan dalam 

mengembangkan produk inovatif  
2. Memiliki pengalaman dalam 

melaksanakan penelitian berbasis 
riset dan pengembangan (R&D). 

3. Menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat 

Studi/Proyek Independen merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa 

untuk mengekspresikan kreativitas dan ide 

inovatif mahasiswa dalam mempraktikkan 

keilmuan secara teoritis maupun praktis di 

lapangan. Indikator capaian proyek 

independen adalah mahasiswa mampu 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis 

dan analitis atas permasalahan yang 

berkembang. 

BB1820717 Proyek Wirausaha 6 Setelah melakukan proyek wirausaha, 

mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Meningkatkan minat berwirausaha 
untuk mengembangkan usahanya 
lebih dini  

2. Menangani permasalahan 

pengangguran yang menghasilkan 
pengangguran intelektual dari 
kalangan sarjana. 

3. Menciptakan wirausaha baru untuk 
membuka lapangan kerja  

 

Proyek wirausaha merupakan kegiatan 

untuk memberikan pengalaman kontekstual 

dan meningkatkan kompetensi mahasiswa 

dalam berwirausaha. Proyek wirausaha 

dilaksanakan terkait dengan bidang biologi 

dan  pendidikan biologi. 

BB1820719 Bela Negara 2 Setelah melakukan pelatihan bela negara, 

mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Meningkatkan sikap dan jiwa 
kepemimpinan, kemandirian, 

solidaritas, serta patriotisme.  
2. Menumbuhkan rasa cinta pada tanah 

air serta memiliki aktualisasi atas 
kesadaran berbangsa dan bernegara.  

3. Meningkatkan kedisplinan pribadi, 
kelompok, dan nasional sehingga 
memiliki daya saing karakter di 

kancah internasional.  

Pelatihan Bela Negara merupakan kegiatan 

pelatihan bela negara bagi mahasiswa 

diperlukan untuk pembinaan karakter 

(disiplin, kerja sama, tanggung jawab, dan 

lain-lain), penguatan revolusi mental (anti 

KKN, jujur, adil), dan mempersiapkan 

mahasiswa dalam menghadapi berbagai 

bentuk ancaman (seperti penyalahgunaan 

narkoba, faham radikalisme, separatisme, 

bencana alam, konflik antarmahasiswa, dan 
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4. Menumbuhkan dan menambah 
wawasan kebangsaan serta jiwa 
nasionalisme terhadap isu-isu 

pemecah-belah bangsa.  
5. Menumbuhkan rasa rela berkorban 

untuk nusa dan bangsa guna 
menjunjung negara sebagai tanah air 
di mata dunia.  

6. Ikut serta mempertahankan 

kelangsungan hidup bangsa dan 
negara melalui aktivitas positif di 
lingkungan bermasyarakat.  

7. Menjaga identitas dan integritas 
bangsa atau negara.  

8. Lebih cepat, tangkas dan tepat dalam 
melaksanakan kegiatan. 

penyebaran penyakit menular). Kegiatan 

bela negara bagi mahasiswa di UNS menjadi 

pionir implementasi bela negara pada level 

perguruan tinggi di Indonesia.   

SEMESTER 8 

KB1820812 Skripsi II 

(penelitian dan 

ujian) 

2 LO2 

LO3 

LO4 

LO5 

LO6 

LO7 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan mampu 

melaksanakan penelitian ilmiah 

berdasarkan proposal yang telah disusun 

sebelumnya. Setelah mendapatkan data, 

mahasiswa diharapkan dapat menyajikan 

dan menganalisa, menulis naskah skripsi 

yang terdiri dari latar belakang, metode, 

hasil, pembahasan, kesimpulan. Selama 

proses ujian skripsi, mahasiswa 

diharapkan dapat mempertahankan hasil 

penelitiannya, dan juga mampu secara 

teoritis permasalahan yang terkait bidang 

biologi maupun pembelajaran biologi 

Skripsi merupakan mata kuliah wajib yang 

diambil mahasiswa yang telah menempuh 

keseluruhan teori biologi dan pembelajaran 

biologi. Skripsi terdiri dari sekitar 3 bulan 

aktivitas penelitian ilmiah, yang diikuti 

dengan analisis data, penulisan naskah 

skripsi, dan ujian lisan skripsi di hadapan 

penguji. Penulisan naskah skripsi mengikuti 

Panduan Penulisan Skripsi FKIP UNS 

      

Mata Kuliah Pilihan yang ditawarkan dari prodi Pendidikan Biologi untuk mahasiswa dalam dan luar Prodi Pendidikan Biologi 
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MATA KULIAH PILIHAN PENGAYAAN  BIOLOGI 

KB1820517 Biodiversity in 

Java 

2 LO2 

LO4 

LO6 

Setelah menempuh mata kuliah ini, 

mahasiswa dapat memahami, 

menganalisis, dan menerapkan konsep 

dasar keanekaragaman flora, fauna, dan 

organisme di Jawa 

Mata kuliah Biodiversity in Java adalah mata 

kuliah pilihan prodi yang mempelajari 

tentang: 

1. Identifikasi dan sejarah alami hewan asli 
endemik termasuk spesies darat dan 

laut,  

2. Persebaran dan pola biogeografis,  

3. Etnozoologi masyarakat jawa 

4. Masalah konservasi di sekitar sumber 
daya alam yang ada. 

5. Pemanfaatan biodiversitas di jawa 

6. Ecotourism biodiversity in java 

7. Illegal trading 

 

KK1820140 Ornithologi  2 LO2 

LO4 

LO6 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan dapat 

mengidentifikasi taksonomi morfologi, 

migrasi, dan okupansi burung, menguasai 

menguasai teknik sampling dan metode 

fotografi burung, menganalisis perilaku 

burung dan konservasi burung serta 

mengaitkan dengan  kehidupan sehari-

hari 

Mata kuliah Ornitologi adalah mata kuliah 

pilihan prodi yang mengkaji tentang:  

1. Taksonomi dan morfologi burung,  

2. Migrasi burung,  
3. Okupansi burung,  
4. Sketsa dan fotografi burung,  
5. Teknik sampling, 
6. Bird behaviour, birdwatching, 
7. Konservasi burung 

KB1820113 Pangan dan Gizi  2 LO2 

LO10 

 

Mahasiswa dapat menjelaskan konsep 

dan aplikasi ilmu kesehatan, gizi  dan 

imunologi, menghitung kebutuhan gizi 

individu pada berbagai kondisi, 

menganalisis status gizi, menyusun menu 

konsumsi dengan gizi seimbang, 

menganalisis label informasi gizi pada 

makanan, keamanan pangan serta  serta 

Mata kuliah Pangan dan Gizi adalah mata 

kuliah pilihan yang mempelajari tentang: 

1. Klasifikasi, metabolisme dan sumber zat 

gizi (makro dan mikro) pada pangan; 
2.  penghitungan kebutuhan gizi berdasar 

faktor fisiologis dan akg (angka 
kecukupan gizi),  
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menganalisis pemecahan masalah terkait 

dengan ilmu gizi 

3. Penentuan status gizi dengan metode 
antropometri,  

4. Food recall  dan biokimia , 

5. Zat aditif, adiktif,   
6. Keamanan pangan gizi,  
7. Penyakit gangguan gizi serta  
8. Keterkaitan sistem imun dengan asupan  

gizi 

KB1815756 Endokrinologi 2 LO2 

LO4 

LO6 

 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat memahami 

dan menganalisis prinsip dan konsep 

endokrinologi, dan masalah terkait 

endokrinologi 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 

pilihan program studi yang mengkaji:  

1. Ruang lingkup endokrinologi, 
2. Sintesis dan klasifikasi hormon,  
3. Mekanisme kerja hormon serta 

gangguan hormon, 
4. Endokrinologi perkembangan (anak),  

5. Endokrinologi reproduksi baik pria dan 
wanita serta endokrinologi pada 
invertebrata,  

6. Metode pengukuran hormone dengan 
teknik ELISA dan RIA 

KB1820612 Optalmologi 2 LO2 

LO4 

LO6 

Setelah menempun mata kuliah 

optalmologi mahasiswa mampu 

mendeskripsikan, mengidentifikasi,dan 

menganalisis anatomi mata secara detail, 

proses melihat, vision, low vision, 

penyakit mata yang berkaitan dengan 

genetic, cidera fisiologi, dan traumatic 

yang terakhir adalah proses deteksi 

kelainan penglihatan pada manusia. 

 

Materi Optalmologi adalah mata kuliah 

pilihan prodi yang mencakup: 

1. Cakupan Ophthalmology 
2. Anatomi dan fisiologi kelopak mata, 

sistem lacrimal, konjungtiva 
3. Anatomi dan fisiologi bola mata, orbital 

cavity, otot-otot mata 

4. Proses penglihatan  
5. Penglihatan, single binocular visual 

acuity, visual examination, development 

of infant vision 
6. Blind: definition of blind, criteria of blind 

dan low vision, the cause of blind 
7. Color blind, Ishihara test 

8. Cataract 
9. Glaucoma 
10. Conjunctivitis, Trachoma, Vit a 

deficiency 
11. Retinopathy of Prematurity 
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12. Eye Trauma 
13. Strabismus 
14. Early Detection of Vision Disorders in 

Children 

 

KK1820660 Neurologi 2 LO2 

LO6 

Setelah mengikuti mata kuliah ini 

mahasiswa dapat menjelaskan, 

menganalisis, dan mengevaluasi sistem 

syaraf, perkembangan otak, dan 

hubungan antara fungsi otak dengan 

abnormalitas sistem syaraf 

Mata kuliah Neurologi adalah mata kuliah 

pilihan prodi yang mengkaji tentang:  

1.  Introduction to neurology  

2.  Limbic system 

3.  Brain development (prenatal and 

postnatal) 

4.  Nerve system function in brain 

biocognitive cycle  

5.  Optimizing child’s brain development 

(brain and nutrition) 

6.  Nerve system abnormalities that have an 

impact in learning process 

7. Cerebral palsy  

8. Polio  

9. Epilepsy  

10.Hydrocephal us  

11. Autism  

12.ADHD  
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13. Specific learning disability and speech 

impairment) 

KB1820635 Biorobotik Hewan 2 LO2 

LO6 

 

 

Setelah mengikuti mata kuliah ini 

mahasiswa dapat menjelaskan dasar 

anatomi sistem gerak dan sistem sensor 

pada hewan, serta dapat merancang 

sistem gerak robot hewan 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 

peminatan program studi yang mengkaji 

tentang:  

1. Penggunaan ganda biorobots sebagai 

alat untuk mempelajari perilaku hewan 
dan evaluasi algoritma biologis melalui 
aplikasi potensial untuk rekayasa.  

2. Penggambaran hewan sebagai 
kendaraan mobile dengan antarmuka 
multimodal bandwith tinggi terhadap 

lingkungannya.  
3. Hewan yang dipengaruhi oleh sinyal 

halus dan kompleks dalam lingkungan 
(turbulensipola polarisasi, kebisingan 
akustik, termal iklim mikro, dll). Mata 
kuliah ini menekankan pada:  

Pengenalan dasar anatomi, fisiologi dan 

perilaku hewan, akuator Biorobotika 
(Sistem Penggerak), sistem sensor 
Biorobotika (sensor suhu, jarak,gerak, 
cahaya,suara, gyroscope, 
accelerometer), perancangan Robot 
berkaki 

KB1816204 Etnobotani 2 LO2 

LO4 

 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat menguasai 

konsep interaksi etnis/manusia dalam 

pemanfaatan dan pengelolaan 

biodiversitas, menganalisisnya sesuai 

dengan perkembangan ilmu dan 

tekhnologi 

Etnobotani merupakan mata kuliah pilihan 

program studi yang mempelajari:  

1. Konsep dalam Etnobotani,  

2. Etnobotani tumbuhan sebagai bahan 
pangan,  

3. Etnobotani sebagai bahan 

perlindungan/bahan baku perumahan,  
4. Etnobotani pengobatan,  
5. Etnobotani pakaian, 
6. Etnobotani perburuan dan upacara adat 

KB1820550 Biologi Alga 2 LO2 Mata kuliah ini membahas aspek 

kehidupan algae; algae sebagai mikroba 

Mata kuliah ini mempelajari tentang 
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LO4 

 

eukaryote, struktur dan karakter 

vegetative dan generative algae; sistim 

reproduksi algae; ekologi algae: habitat, 

penyebaran, interaksi dan peran algae 

(indicator kualitas ekosistim, aplikasi 

industri, model biologis, dan 

mikrokosmos). Di akhir semester, 

mahasiswa diharapkan dapat 

menguraikan konsep dasar kehidupan 

algae di dalam ekosistem; pengetahuan 

tentang peran algae dalam kehidupan 

manusia dan lingkungan. 

1. Habitat, persebaran dan interaksi alga 
terhadap lingkungan 

2. Struktur dan karakter vegetatif alga 

3. Manfaat/peran alga dalam kehidupan 
4. Konsep dasar kehidupan alga dalam 

ekosistem serta hubungan dan 
perannya dalam kehidupan 

KB1820698 Tanaman Obat  

 

2 LO2 

LO4 

 

Setelah menempuh mata kuliah ini, 

mahasiswa dapat mengidentifikasi 

keragaman tanaman obat, menganalisis 

kandungan senyawa fitokimia, dan 

menerapkan konsep pemanfaatan 

tanaman obat dalam skala industri 

Mata kuliah Keanekaragaman Tanaman Obat 

dan Jamu, memberikan materi:  

1. Keanearagaman tanaman jamu 

tradisional di Indoesia, 
2. Kandungan senyawa fitokimia tanaman 

jamu,  

3. Budidaya tanaman jamu,  
4. Pengolahan, produksi dan pemasaran 

tanaman jamu 

KB1816528 Biologi Molekuler 2 LO2 

LO4 

 

Setelah menempuh mata kuliah ini, 

mahasiswa dapat menjelaskan peran gen 

dalam kehidupan, sejarah penemuan 

materi genetik, materi genetik pada 

nukleus dan pada orgenel, Replikasi DNA 

yang meliputi: proses ekspresi gen 

trasnkripsi dan translasi, regulasi sintesis 

protein. Mahasiswa juga dapat memiliki 

pengetahuan tentang metode molekuler 

dasar dan menerapkan prinsip kerja 

biologi molekuler di laboratorium. 

Mata kuliah Biologi Molekuler membahas 

tentang: 

1. Peran gen dalam kehidupan,  

2. Sejarah penemuan materi genetik,  

3. Materi genetik pada nukleus dan pada 
orgenel, 

4. Replikasi dna yang meliputi: replikasi 
dna,  

5. Regulasi sintesis protein, 

6. Teknik dasar molekuler seperti isolasi 
DNA, PCR, eletroforesis, analisis sekuens 
DNA. Mata kuliah ini juga disertai dengan 
praktek di laboratorium 
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KB1820619 Biologi Aktinomiset 

 

2 LO2 

LO4 

LO6 

Setelah menempuh mata kuliah ini, 

mahasiswa dapat menjelaskan karakter 

aktinomiset, menganalisis proses 

pertumbuhan dan fisiologinya, serta 

menerapkan teknik perbanyakan dan 

pemanfaatan aktinomiset potensial 

Mata kuliah Biologi Aktinomiset mencakup 

pengkajian: 

1. Perkembangan terkini biologi dan 

produktivitas aktinomiset dengan 
penekanan pada biologi Streptomyces,  

2. Fisiologi aktinomiset, 
3. Genetika aktinomiset, 
4. Produksi antibiotik  dan senyawa 

metabolit lain, 

5. Pertumbuhan dan preservasi,  
6. Teknik identifikasi. 
7. Perkembangan penelitian aktinomiset 
8. Bioprospeksi aktinomiset 

KB1812903 Limnologi 2 LO2 

LO4 

LO6 

Setelah menempuh mata kuliah ini, 

mahasiswa dapat memahami tata kelola 

ekosistem perairan darat dan memahami 

biodiversitas perairan darat, serta dapat 

melakukan penelitian lapangan maupun 

laboratorium terkait limnologi  

Matakuliah Limnologi merupakan mata 

kuliah pilihan yang dapat memberikan dasar 

pemahaman bagi tata kelola ekosistem 

perairan darat dan terkait dengan 

pendidikan lingkungan hidup. Kajian-kajian 

yang ditelaah meliputi kajian: 

1. Pengantar Limnologi 
2. Struktur ekosistem perairan 
3. Danau, telaga, rawa, dan waduk 
4. Sungai dan estuari 
5. Fitoplankton 
6. Zooplankton 

7. Bentos 
8. Ikan dan perikanan 
9. Tumbuhan air 
10. Faktor fisikokimia di perairan 

11. Eutrofikasi  
12. Metode penelitian ekosistem perairan 
13. Praktek penelitian lapangan 

14. Analisis isu terbaru masalah limnologi 
(studi kasus dan alternatif 
penyelesaian) 

KB1820201 Biofisika 2 LO1 Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan mampu 

Biofisika adalah mata kuliah pilihan program 

studi yang mengkaji aplikasi hukum fisika 
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LO7 menguasai konsep-konsep fisika dasar 

dan modern yang dikaitkan dalam 

fenomena biologi, serta menerapkannya 

untuk memecahkan masalah biologi 

untuk menjelasakan fenomena biologi: 

Mekanika, Material, Fenomena gelombang, 

Listrik Magnet serta Fisika Modern.  

KB1820643 Metabolit 

Sekunder 

2 LO2 

LO6 

Setelah menempuh mata kuliah ini, 

mahasiswa dapat memahami, 

menganalisis, dan menerapkan konsep 

dan prinsip produksi metabolit sekunder 

pada tanaman dan kaitannya dalam 

adatasi terhadap cekaman lingkungan 

Mata kuliah ini mempelajari berbagai 

macam cekaman/stress yang terjadi pada 

tanaman secara fisiologis, serta mengetahui 

lintasan produksi metabolit sekunder 

sebagai bentuk adaptasi tanaman pada 

lingkungan yang tidak menguntungkan. 

KB1820565 Toksikologi 2 LO2 

LO4 

LO6 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan mampu 

memahami prinsip umum tentang 

toksikologi (perkembangan, tantangan 

dan prospek masa depan); 

mengidentifikasi dan mengevaluasi 

toksisitas dari logam, pestisida, bahan 

tambahan pangan serta sejumlah 

toksikan lain (venom dan tanaman) yang 

penting dalam lingkungan kerja dan alam 

serta penilaian resikonya 

Mata kuliah Toksikologi organik adalan mata 

kuliah pilihan prodi yang mengkaji: 

keterkaitan antara zat pencemar (toksikan), 

lingkungan, dan efeknya bagi organisme, 

pola penyebaran/ interaksi zat toksik 

dengan organisme, dan mempengaruhi 

kualitas dari organisme serta dampaknya 

pada ekosistem, pergerakan bahan 

pencemar dalam lingkungan 

(biotransformasi, biomagnifikasi, dan 

bioakumulasi), faktor- faktor yang 

mempengaruhi toksisitas racun dalam 

lingkungan, serta efek pada organ sasaran 

KB1813003 Mikologi 2 LO2 

LO4 

LO6 

Setelah menempuh mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan dapat  memaham, 

menganalisis dan menerapkan konsep 

mikologi  dari aspek biologi, biodiversitas,  

dan peranannya untuk kelangsungan 

hidup manusia 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 

pilihan program studi yang mengkaji : 

1. Morfologi dan anatomi fungi 

2. Metabolisme dan pertumbuhan fungi 
3. Sistem reproduksi fungi 
4. Biosistematika fungi 
5. Peran fungi bagi manusia 
6. Fungi patogen dan deteriorisasi bahan 
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BB1820516 Primatologi 2 LO2 

LO6 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, 

mahasiswa diharapkan dapat 

mengidentifikas, memahami dan 

menganalisis morfoanatomi dan perilaku 

primata (Monyet Dunia Baru, Monyet 

Dunia Lama), serta konservasinya  

Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan 

prodi yang mengkaji tentang: 

1. Aspek-aspek biologi dari ordo Primata 

termasuk prosimian anthropoid, monyet 
dunia baru, kera dan manusia.  

2. Kehidupan sosial primata: dominasi.  
3. Organisasi sosialp, komunitas, ekologi,  
4. Perilaku dan kecerdasan: wawasan, alat, 

bahasa, catarrhine awal 

5. Evolusi cercopithecoid.  
6. Fosil non-hominid, kera kecil (owa) dan 

kera besar, kera fosil 
7. Pola evolusi  
8. Konservasi primata 

KB1816631 Ethologi 2 LO2 

LO4 

LO6 

Setelah menempuh perkuliahan 

mahasiswa memiliki kemampuan untuk  

merekonstruksi konsep-konsep dalam 

interaksi antara hewan dan 

lingkungannya dalam menginisiasi dan 

membentuk perilaku 

Bahan kajian yang diberikan untuk 

mencapai capaian pembelajaran meliputi: 

1. Ethologi sebagai kajian perilaku hewan 
2. Perkembangan perilaku pada hewan 

3. Detail perilaku  
4. Aplikasi teori perilaku 

 

KB1816533 Virologi 2 LO2 

LO7 

Setelah menempuh mata Setelah 

menempuh mata kuliah virus mahasiswa 

mampu menguasai dan menganalisis dan 

memiliki kemampuan memecahkan 

masalah di lingkup kerjanya dan 

mempresentasikan hasilnya secara lisan. 

Virologi adalah mata kuliah ini merupakan 

mata kuliah pilihan program studi yang 

mengkaji:  

1. Ruang ligkup,  
2. Klasifikasi virus,   
3. Karakterisasi, struktur dan komponen 

virus,  
4. Materi genetik virus,  
5. Siklus hidup dan reproduksi virus,  
6. Bakteriofage,  
7. Kelompok virus pada manusia, hewan 

dan tumbuhan 

8. Deteksi virus, anti virus,  
9. Penyakit-penyakit  virus,  
10. Mutasi virus, pengujian penyakit virus, 
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11. Pencegahan penyakit dari virus. 

KB1820533 Diabetes Hewan 

Coba 

2 LO2 

LO6 

Setelah mengikuti mata kuliah ini 

mahasiswa mampu memahami tentang 

diabetes dan pemanfaatan hewan coba 

dalam riset diabetes secara in vivo, 

teknik induksi diabetes hewan coba, 

penentuan dosis induktan, penandaaan 

hewan coba , penyusunan ethical 

clearance, pemberian perlakuan pada 

hewan coba untuk menimbulkan efek 

antidiabetes , analisis hormon dan 

ekspresi protein terkait diabetes pada 

hewan coba,serta mampu melakukan 

analisis pemecahan masalah terkait 

diabetes dan hewan coba. 

1. macam diabetes, penyebab dan 

mekanisme fisiologisnya, melakukan 
review dan analisis literatur (jurnal 
hasil penelitian ) tentang pemanfaatan 
hewan coba dalam riset diabetes, 
mongkomunikasikan hasil analisis 
dalam bentuk tertulis ( makalah) dan 

lisan (presentasi kelompok) 

2. Jenis hewan coba untuk riset diabetes 
secara invivo, menjelaskan teknik 
induksi teknik induksi diabetes hewan 
coba, memghitung/menentukan dosis 
induktan/diabetagen, memahami 
penandaaan hewan coba ,  ethical 

clearance dan penyusunannya. 
3. Teknik analisis hormon dan ekspresi 

protein baik pada plasma, serum 
ataupun organ hewan coba diabetes 

4. struktur organ (pankreas, ren , hepar) 
yang bayak dipengaruhi kondisi 

diabetes serta  mampu melakukan 

analisis pemecahan maslaah terkait 
dibetes dan hewan coba. 

      

      

MATA KULIAH PILIHAN BIDANG PENDIDIKAN BIOLOGI 

KB1820537 Online Learning 

Biologi 

2 LO3 

LO5 

 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan mampu: 

memahami peran teknologi dalam 

konten-konten pembelajaran, 

memfasilitasi aktifitas kolaboratif secara 

virtual, mengassess siswa secara virtual, 

mengidentifikasi dan mengevaluasi 

teknologi yang ada dan yg tengah 

berkembang, mendesain pembelajaran 

1. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan 
prodi yang mengkaji tentang:  

2. Trend terkini penggunaan teknologi dan 

dampaknya pada pembelajaran dan 
keaktifan siswa, fasilitas, space, dan 
equipment yang diperlukan,  

3. Pemanfaatan free dan open resources 
dalam pembelajaran,  

4. Dampak penggunaan teknologi terkini 
terhadap performa dan akses belajar 

siswa, 
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dengan menggunakan social learning 

tools, mendesain pembelajaran yang 

memanfaatkan  virtual tool, menganalisis 

peran MOOCs pada kelas virtual Biologi 

SMA, dan meriset serta mengkritisi open 

content pada pembelajaran virtual 

5.  perbandingan tools yang dipergunakan 
dalam pembelajaran virtual biologi dan 
pengelolaannya, best practices dari 

sekolah 

KB1820545 Virtual Lab Biologi  2 LO3 

LO5 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan mampu 

menjelaskan prinsip dasar pengembangan 

virtual lab, mengidentifikasi komponen 

virtual lab, menganalisis dan 

membandingkan dua open virtual lab, 

merancang desain virtual lab, menyusun 

virtual lab, dan mengujicobakannya 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan 

prodi yang membahas kajian tentang:  

1. Prinsip dasar pengembangan virtual lab,  
2. Analisis Open Virtual Lab WISE,  
3. Analisis Open Virtual Lab Go Labs,  
4. Perancangan Virtual Lab,  

5. Pemrograman Virtual Lab,  
6. Uji coba virtual lab 

KB1820505 STEM Biologi 2 LO3 

LO7 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan mampu 

memahami konsep, prinsip dan tujuan 

pembelajaran STEM, mengidentifikasi 

komponen desain pembelajaran STEM, 

menganalisis desain STEM, merancang 

desain STEM, dan teknik asesmennya 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan 

prodi yang mengkaji tentang:  

1. Konsep, Prinsip, dan Tujuan STEM,  

2. Analisis komponen pembelajaran STEM,  
3. Kurikulum STEM 
4. Desain pembelajaran STEM,   
5. Asesmen STEM,  
6. Workshop Project STEM  

KK1820511 Lesson Study 2 LO3 

LO10 

 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan mampu 

menjelaskan prinsip lesson study, 

komponen dan tahapan LS, menganalisis 

best practices LS dan tahapan LS, 

merancang desain LS, melaksanakan, dan 

menganalisis data LS 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan 

prodi pendidikan Biologi yang mengkaji 

tentang: 

1. Prinsip Lesson Study,  
2. Komponen dan tahapan LS, 
3. Analysis best practices LS di beberapa 

negara,  
4. Reflecting, Planning, Doing, Seeing,  

5. Desain dan Pelaksanaan LS,  
6. Analisis data LS 
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KB1820570 Gaming learning in 

Biology 

2 LO3 

LO5 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan mampu 

memahami prinsip gaming learning, 

komponen gaming learning, menganalisis 

game learning biology yang ada, 

mendesain gaming learning, membuat 

card game, board game, dan virtual game 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan 

prodi yang mengkaji tentang:  

1. Prinsip Gaming Learning,  

2. Komponen Gaming Learning,  
3. Analisis beberapa game learning,  
4. Desain Gaming Learning,  
5. Card Game, 
6. Board Game,  

7. Virtual Game 

KK1820570 Assessment Lanjut 2 LO3 

LO5 

 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan mampu 

memahami prinsip, mendesain, 

menyusun rubrik, dan menerapkan 

Performance Assessment dalam 

pembelajaran 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan 

prodi yang mengkaji tentang:   

1. Introduction of Performance 
Assessment, 

2.  Match Performance Assessment to 
Learning Outcomes:  

3. Task Design, Match Performance 
Assessment to Learning Outcomes: 
Rubric Design,  

4. Performance Assessment of Simple 
Processes, 

5. Performance Assessment of Simple 

Products,  
6. Performance Assessment of Complex 

Processes, 
7.  Performance Assessment of Complex 

Products,  
8. Group work in Performance Assessment,  
9. Making Performance Assessment a 

Routine Instruction 

PK1820505 High Order 

Thinking Skills 

(HOTs) 

2 LO3 

LO7 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, 

mahasiswa diharapkan mampu 

mengevaluasi, merekonstruksi ulang 

serta mencipta asessment  HOTs sesuai 

dengan pedagogy, teknologi pada content 

yang dipelajari 

1. sistem penilaian HOts sesuai dengan 

pedagogy dan teknologi  
2. sistem penilaian berdasarkan pedagogy 

dan teknology 
3. menyusun semua pendukung (suplemen, 

LKD, model, metode dan teknik) untuk 
membangun sistem penilaian pada 
materi yang dipilih. 

 



 

 

Kode Mata Kuliah sks LO CPMK Deskripsi Mata Kuliah 

KB1820530 Inquiry in Life 2 LO3 

LO7 

Setelah mengikuti mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan mampu 

mengidentifikasi masalah serta 

mendesain penyelesainnya untuk 

menemukan kesesuaian dengan teori 

yang berkaitan dengan biologi 

Mata kuliah ini akan mengajarkan 

mahasiswa mengenai: 

5. Mengidentifikasi fenomena yang 

berkaitan dengan biologi disekitar kita 
6. Menyusun masalah berdasarkan 

fenomena biologi 
7. Mengkomunikasikan desain dan 

pemecahan masalah 

8. Menyusun hasil riset dalam suatu topik 

pembelajaran 

KB1820532 Instructional 

Design 

2 LO3 

LO5 

Setelah menempu mata kuliah ini 

mahasiswa diharapkan mampu menyusun 

instruksional design yang berbasis project 

Mata kuliah ini akan membelajarkan 

mahasiswa mengenai: 

9. Menyusun lembar kerja siswa 
10. Menyusun media pembelajaran 
11. Menyusun sumber belajar biologi 

12. Menyusun sistem penilaian dan 
rubriknya 

MATA KULIAH PILIHAN BIOEDUPREUNERSHIP 

KB1820589 Teknologi 

Pengawetan 

Spesimen 

2 LO2 

LO9 

LO10 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, 

mahasiswa diharapkan dapat menerapkan 

pengetahuan dan teknologi untuk 

menghasilkan spesimen preparat awetan 

mikroskopis 

Mata kuliah ini akan memberikan mahasiswa 

pengetahuan dan keterampilan tentang: 

1. teknik persiapan, pengawetan, dan 

penyimpanan spesimen awetan 
mikroskopis.  

2. keterampilan dasar dan teori 
penggunaan instrumen yang diperlukan 
untuk melakukan pengawetan spesimen 
preparat mikroskopis dan makroskopis 

KK1820594 Teknologi Bahan 

Alam  

2 LO2 

LO9 

 

Setelah mengkuti perkuliaahan ini, 

mahaiswa diharapkan dapat menerapkan 

pengetahuan dan teknologi pewarna 

alami tumbuhan kedalam tekstil dan 

menghasilkan pendapatan dari produk 

karyanya 

Mata kuliah pilihan ini, akan memberikan 

pengetahuan kepada mahasiswa tentang 

eksplorasi tanaman yang dapat digunakan 

sebagai pewarna dalam tekstil. Ketrampilan 

dalam mengaplikasikan warna lami dalam 

tekstil juga dibekalkan sampai pada analisis 

ekonominya 



 

 

Kode Mata Kuliah sks LO CPMK Deskripsi Mata Kuliah 

KB1820535 Biologi industri 2 LO5 

LO10 

Setelah menempuh mata kuliah ini, 

mahasiswa dapat mengetahui aspek 

pengembangan produk biologi dan 

menerapkan prinsip enterpeneurship 

produk biologi 

Mata kuliah ini membelajarkan tentang: 

1. Potensi pengambangan agen biologi 
untuk yang dapat dikembangkan 
secara komersial 

2. Managemen industri biologi 

3. Pengembangan produk bidang 
botani 

4. Pengambangan produk bidang 

zoologi 
5. Pengembangan produk bidang 

mikrobiologi 
6. Managemen pemasaran produk 

biologi 
7. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan 

kuliah tatap muka dan project 
mahasiswa 

KB1820503 Teknologi 

Bioproses 

2 LO5 

LO10 

Setelah menempuh mata kuliah ini, 

mahasiswa dapat memahami prinsip 

dasar fermentasi, serta dapat 

menerapkan konsep fermentasi dalam 

kehidupan sehari-hari 

Mata kuliah ini mempelajari tentang: 

1. sejarah dan perkembangan 
fermentasi,  

2. isolasi dan peningkatan mikroba 
fermentatif,  

3. prinsip dasar dan jenis fermentasi, 
4.  perhitungan kinetika fermentasi, 
5. serta proses hulu dan hilir dalam 

suatu rangkaian proses fermentasi.  
6. Aplikasi proses fermentasi untuk 

produk fermentasi substrat padat 
maupun kultur terendam dalam 
bentuk diskusi dan makalah hasil 
observasi 




