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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

terselesaikannya penyusunan Evaluasi Diri Program Studi Pendidikan Biologi Tahun 2019. 

Hasil evaluasi diri yang menggambarkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), 

peluang (opportunites), dan ancaman (treaths) diharapkan dapat memberikan landasan 

penyusunan program pengembangan di Program Studi Pendidikan Biologi secara 

berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana strategis dan program kerja tahunan.  

Visi Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS adalah “Menjadi program studi 

bereputasi internasional dan pengembang tenaga pendidik biologi yang inovatif 

pada tahun 2031”.  Visi Ini hanya dapat terwujud apabila Prodi Pendidikan Biologi 

mempunyai komitmen tinggi terhadap perbaikan kualitas pendidikan yang 

berkesinambungan. 

Sebagai implikasi logis, evaluasi kualitas secara periodik dilakukan melalui penilaian 

internal dan eksternal. Monitoring dan evaluasi  internal melalui Audit Mutu Internal (AMI) 

dan surveillance ISO 9001:2015,  reakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT), merupakan kebutuhan untuk memperoleh umpan balik (feedback) 

terhadap pengelolaan program studi sebagai dasar peningkatan kualitas secara 

berkelanjutan. 

Dalam rangka penilaian internal dan eksternal tersebut, bersama ini kami 

menyampaikan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas 

Sebelas Maret tahun 2019. Laporan Evaluasi Diri ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

acuan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Pendidikan Biologi  

FKIP UNS Surakarta. 

 

Surakarta,  Februari 2019 

 

 

 

 

Tim Penyusun Evaluasi Diri 

   Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UNS 
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RANGKUMAN EKSEKUTIF 

 

Prodi Pendidikan Biologi merupakan salah satu program studi di bawah 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Surakarta. Berdasarkan latar belakang pendirian, Prodi Pendidikan Biologi yang 

pada awalnya bernama Jurusan Ilmu Hayat merupakan bagian dari Fakultas 

Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE) IKIP Negeri Surakarta yang didirikan dengan SK 

Menteri PTIP No. 316/SK.Pet/BRIP/66 tertanggal 23/1/1966. Berdasarkan SK 

Presiden RI No. 5/1976 IKIP Negeri Surakarta dilebur menjadi Universitas Sebelas 

Maret Surakarta (UNS). Pada SK Rektor UNS No.4/P.1/000/1977 Jurusan Ilmu 

Hayat diubah menjadi Biologi. Selanjutnya, berdasarkan SK Presiden No. 55 tahun 

1982 muncul nama FKIP yang merupakan gabungan dari Fakultas Ilmu Pendidikan 

(FIP) dan Fakultas Ilmu Keguruan (FKG). Berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud 

RI No. 39/DIKTI/Kep/1984, ditetapkan Program Studi Pendidikan Biologi sebagai 

salah satu prodi di FKIP UNS. Saat ini Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS telah 

terakreditasi B dengan SK BAN PT Depdiknas No. 383/SK/BAN-

PT/Akred/S/IX/2014 yang berlaku sampai 26 September 2019. 

Visi Prodi Pendidikan Biologi adalah “Menjadi program studi bereputasi 

internasional dan pengembang tenaga pendidik biologi yang inovatif pada tahun 

2031”. Visi ini sejalan dengan visi UNS, yaitu “Menjadi pusat pengembangan ilmu, 

teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional yang berlandaskan pada 

nilai-nilai luhur budaya nasional”  dan visi FKIP, yaitu “Menjadi pusat 

pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di bidang keguruan dan ilmu pendidikan 

bereputasi internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya 

nasional”.   

Misi Prodi Pendidikan Biologi sebagai berikut, (1) Melaksanakan penelitian 

dan pengembangan bidang pendidikan biologi yang berorientasi pada publikasi 

bereputasi, (2) Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat dalam 

bidang biologi dan pendidikan biologi, (3) Mengembangkan edupreunership di 

bidang pendidikan biologi.  

Tujuan Prodi Pendidikan Biologi sebagai berikut, (1) Menghasilkan sarjana 

pendidikan biologi yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi, (2) 

Menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang 

pendidikan biologi, (3) Menghasilkan produk layanan masyarakat berbasis 
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penelitian dalam biologi dan  pendidikan biologi, (4) Menghasilkan produk 

pengembangan di bidang biologi dan pendidikan biologi.  

Guna mencapai visi, misi, dan tujuan, Prodi Pendidikan Biologi telah 

menyusun sasaran dan strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan dalam bentuk 

matrik sasaran, target, dan bagaiman strategi pencapaiannya. Prodi Pendidikan 

Biologi memiliki empat bidang sasaran utama, yaitu (1) Pembelajaran dan 

kemahasiswaan, (2) Penguatan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat 

(PkM), dan publikasi Ilmiah, (3) Penguatan sumber daya manusia (SDM), dan (4)  

Peningkatan kualitas tata kelola.  

Prodi Pendidikan Biologi dipimpin oleh kepala program studi, yang 

membawahi tata pamong prodi, yang terdiri dari kepala laboratorium dan tujuh 

koordinator program studi, yaitu (1) koordinator P2M dan kerjasama, (2) Koordinator 

penjaminan mutu, (3) Koordinator pengembangan jurnal, (4) Koordinator 

pengembangan arah kebijakan dan standar kurikulum, (5) Koordinator 

kemahasiswaan dan alumni, (6) Koordinator seminar, KKN, dan TA, (7) Koordinator 

database dan system informasi. Melalui tata pamong tersebut, kegiatan di Prodi 

Pendidikan Biologi diselenggarakan secara kredibel, transparan, akuntabel, 

bertanggungjawab, dan adil. Kepemimpinan dijalankan mengacu pada sasaran dan 

strategi pencapaian yang telah ditetapkan berlandasakan visi, misi, dan tujuan prodi 

sehingga kinerja prodi menjadi terukur.  

Prodi Pendidikan Biologi telah menjadi rujukan berbagai pihak, baik dari 

dalam maupun luar UNS. Dosen-dosen Prodi Pendidikan Biologi juga banyak 

terlibat dalam berbagai kegiatan di luar program studi, baik lokal maupun nasional. 

Kepala program studi dalam menjalankan tugasnya mendasarkan diri pada 

prosedur mutu dan instruksi kerja yang telah ditetapkan, dan dibantu oleh kepala 

laboratorium dan 7 koordinator prodi.  

Sistem controlling terhadap dosen  dan  tenaga  kependidikan telah 

dilaksanakan di Prodi Pendidikan Biologi. Penjaminan mutu prodi diselenggarakan 

di bawah koordinasi Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas, dan Lembaga 

Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP). Prodi Pendidikan 

Biologi telah tersertifikasi ISO 9001:2015. Untuk menjamin keberlanjutan, 

pengembangan, dan perbaikan, Prodi Pendidikan Biologi secara rutin menjaring 

umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan asosiasi 

profesi. 
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Seleksi mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi melalui jalur SNMPTN, 

SBMPTN dan UMB-PT yang dilaksanakan oleh Universitas. Tingkat keketatan 

masuk Prodi Pendidikan Biologi dalam tiga tahun terakhir berkisar 1:25 hingga 1:30. 

Mutu lulusan Prodi Pendidikan Biologi meningkat dalam kurun tiga tahun terakhir, 

ditunjukkan dengan persentase mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari atau sama 

dengan 3,5 sebesar dari 11% menjadi 38%; masa tunggu kerja lulusan rata-rata 2,6 

bulan, dan lama studi menjadi 4,1 sampai 4,5 tahun sehingga mendekati masa studi 

ideal, yaitu 4 tahun. Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi juga menunjukkan prestasi 

yang membanggakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk 

memfasilitasi minat mahasiswa, Prodi Pendidikan Biologi didukung oleh beragam 

unit kegiatan mahasiswa di tingkat prodi, fakultas dan universitas.  

Alumni Prodi Pendidikan Biologi telah terhimpun dalam Ikatan Alumni 

Pendidikan Biologi UNS (IKA-PBIO UNS) dan telah berperan aktif dalam 

pengembangan program studi. Secara rutin, alumni Pendidikan Biologi 

menyelenggarakan kegiatan rekonstruksi kurikulum prodi, kegiatan temu alumni, 

dan lokakarya visi misi prodi, serta pertemuan terkait lainnya. 

Prodi Pendidikan Biologi mengikuti pedoman baku terkait sistem seleksi  dan  

pengembangan  yang  meliputi  seleksi/rekruitmen,  penempatan, pengembangan,  

retensi,  dan  pemberhentian  dosen  dan  tenaga  kependidikan yang ditetapkan 

oleh fakultas dan universitas. Penilaian kinerja dosen dilakukan melalui Sasaran 

Kinerja Pegawai atau (SKP). Dosen yang tidak menunjukkan kinerja yang baik akan 

diberi pembinaan dan atau peringatan secara lisan, tertulis, atau tindakan.  

Rasio dosen mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi telah memenuhi standar 

yang berlaku, yaitu 1:11. Jumlah dosen pendidikan Biologi sebanyak 24 orang 

dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 58% dan S2 sebanyak 42%. Persentase 

jumlah dosen pendidikan biologi berdasarkan jabatan fungsional sebagai berikut, 

jabatan professor sebesar 12,5%, jabatan lektor kepala sebesar 29,17%, lektor 

sebesar 41,67%, asisten ahli sebesar 12,5%, dan jabatan tenaga pengajar sebesar 

(4,17%). Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik sebesar 91,67%. Selain itu, 

para dosen dan tenaga kependidikan didorong dan didukung untuk menempuh 

pendidikan pada strata yang lebih tinggi dan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk 

meningkatkan kompetensi. 

Kurikulum Prodi Pendidikan Biologi yang berlaku saat ini adalah Kurikulum 

2016 dan 2018 yang telah merujuk pada KKNI. Kurikulum hasil rekonstruksi terakhir, 
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yaitu Kurikulum 2018 terstruktur dalam 135 mata kuliah wajib dan 10 mata kuliah 

pilihan untuk memenuhi jenjang sarjana Pendidikan biologi S1 dengan total 145 

SKS. Semua matakuliah di Prodi Pendidikan Biologi telah dilengkapi dengan 

deskripsi  mata  kuliah,  silabus,  rencana  pembelajaran  dan  evaluasi. Perkuliahan 

di Prodi Pendidikan Biologi dilaksanakan dengan mengacu pada active learning. 

Monitoring dan evaluasi kualitas perkuliahan dilakukan secara berkala di bawah 

koordinasi koordinataror penjaminan mutu prodi. Kepuasan perkuliahan mahasiswa 

dalam kategori sangat tinggi (3,76-3,92) dari skala 4. Secara umum sarana 

prasarana perkuliahan di Prodi Pendidikan Biologi telah dinilai memadai oleh 

mahasiswa. 

UNS  merupakan  institusi  perguruan  tinggi  yang  dikelola  sebagai  badan  

layanan umum  (BLU)  sejak  27  Februari  2009.   Dalam  rangka mencapai  visi  

misi  dan  renstra Universitas,  perencanaan  kinerja  ditetapkan dengan  sejumlah  

key performance indicator (KPI) yang ditetapkan secara berjenjang mulai dari 

universitas sampai dengan program studi.   

Sumber pendanaan prodi  berasal dari (1) Dana APBN, baik dalam bentuk 

BOPTN maupun Rupiah Murni, (2) Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang termasuk 

dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta (2) Kerjasama. 

Pengelolaan  dana dengan mekanisme pengajuan  term of reference  (TOR) yang 

dilakukan oleh program studi, yang selanjutnya pertanggungjawaban kegiatan dan 

penggunaan anggaran program studi dalam bentuk laporan kegiatan dan SPJ 

penggunaan keuangan.  

Ketersediaan sarana dan prasarana Prodi Pendidikan Biologi dalam kategori 

memadai, yaitu ruang kuliah dengan kapasitas yang sesuai dengan daya tampung 

mahasiswa di prodi, empat laboratorium dan dua ruang mikroteaching. Adapun 

perpustakaan adalah perpustakaan pusat yang diakses oleh semua fakultas. Selain 

itu, sistem informasi yang baik juga telah dimiliki sendiri oleh prodi atau resource 

sharing dengan fakultas lain maupun universitas.  

Dosen Prodi Pendidikan Biologi banyak terlibat dalam penelitian yang 

didanai oleh UNS, kemenristek dikti, maupun lembaga internasional. Dosen yang 

memperoleh dana penelitian  kompetitif  ataupun  kerjasama  wajib  melibatkan  

mahasiswa  untuk membantu  penyelesaian  skripsi  mahasiswa. Penelitian dosen 

tetap di Prodi Pendidikan Biologi selama 3 tahun terakhir berjumlah 61 judul atau 

rata-rata pertahun 21 judul penelitian. Selama tiga tahun terakhir, terdapat 26 judul 
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kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat atau rata-rata pertahun 9 

judul. Jumlah dana penelitian yang diperoleh Prodi Pendidikan Biologi selama tiga 

tahun sebesar Rp. 4,530,519,000.  Jumlah dana pengabdian yang diperoleh Prodi 

Pendidikan Biologi selama tiga tahun sebesar Rp 675,900,000. Selain itu, jumlah 

publikasi ilmiah dosen tetap Prodi Pendidikan Biologi dalam tiga terakhir sejumlah 

246, yang dipublikasikan di jurnal nasional, internasional, prosiding seminar 

nasional dan konferensi internasional, buku ber-ISBN, dan HAKI. 

Selama tahun 2016-2018 Prodi Pendidikan Biologi telah menyelenggarakan 

kerjasama dengan berbagai instansi dalam negeri dan luar negeri berdasarkan 

mekanisme perjanjian kerjasama yang ditandatangani di level universitas maupun 

fakultas. Kegiatan berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut antara lain, PPL 

Internasional yang dilaksanakan dengan berbagai universitas di bawah SEAMEO 

yang tergabung dalam Project SEA TEACHER; general lecture dari universitas 

mitra yang memiliki MoU dengan UNS, joint research dengan dosen universitas 

mitra, dan pembicara pakar pada seminar nasional atau konferensi internasional. 

Bentuk kerjasama regional dan nasional di antaranya kegiatan pembinaan MGMP, 

dan pelatihan On MIPA. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama 

dilaksanakan setiap tahun guna memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang 

bekerjasama untuk menilai apakah kerjasama yang dilakukan berjalan dengan baik. 

Mekanisme yang dilakukan adalah evaluasi internal untuk mengetahui sampai 

sejauh mana kerjasama tersebut menguntungkan bagi Program Studi Pendidikan 

Biologi. Hasil kerjasama berupa produk-produk penelitian, publikasi bersama, 

pembimbingan tugas akhir mahasiswa, pembimbingan kegiatan magang 

pembelajaran (PPL), serta fasilitas penggunaan bahan dan peralatan. 
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I. DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN 

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaiannya 

1. Jati Diri Program Studi  

Program Studi Pendiidkan Biologi FKIP UNS ditinjau dari sejarahnya 

merupakan program studi di bawah naungan Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta 

(FKIE) IKIP Negeri Surakarta.  Embrio Jurusan Pendidikan Biologi berasal dari 

IKIP Negeri Surakarta berdasarkan SK Menteri PTIP No.316/SK.Pet/BRIP/66, 

tertanggal 23-1-1966. Pada saat itu namanya adalah Jurusan Ilmu Hayat di bawah 

lingkup FKIE. Melalui SK Presiden RI No.5/1976 diresmikanlah berdirinya 

Universitas Sebelas Maret (UNS). Jurusan Ilmu Hayat yang merupakan salah satu 

jurusan yang terdapat di Fakultas Keguruan (FKg) menyelenggarakan Program 

Sarjana Muda 6 semester. Dengan terbitnya SK Rektor UNS No.4/P.1/000/1977, 

nama Jurusan Ilmu Hayat diubah menjadi Biologi. Program yang diselenggarakan 

mencakup Program Sarjana Muda dan Sarjana Lengkap 4 semester. Terbitnya SK 

Presiden No.55 tahun 1982 memunculkan nama FKIP yang merupakan 

penggabungan dari Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dan Fakultas Keguruan (FKg). 

Berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud RI No. 39/DIKTI/Kep/1984 (Lampiran SE 

1), Program Studi Pendidikan Biologi ditetapkan sebagai program sarjana di 

lingkungan UNS. Prodi Pendidikan Biologi merupakan salah satu program sarjana 

yang beralamatkan di Jalan Sutami 36A Surakarta. Penyelenggaranan Prodi 

Pendidikan Biologi pada bulan Juli 1996 sampai sekarang. Prodi Pendidikan 

Biologi terakreditasi oleh BANPT pada tahun 2014. Berdasarkan SK BANPT 

Depdiknas No 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 Prodi Pendidikan Biologi 

mendapatkan peringkat B (Baik) yang berlaku sampai 26 September 2019 

(Lampiran SE 2).  

2.  Rumusan Visi Program Studi yang Konsisten dengan Visi Lembaga 

Visi Prodi Pendidikan Biologi telah konsisten diturunkan dari visi fakultas 

dan universitas. Visi terbaru yang dimiliki oleh Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS 

adalah “Menjadi program studi bereputasi internasional dan pengembang 

tenaga pendidik biologi yang inovatif pada tahun 2031” (Lampiran SE 3). Visi 

FKIP adalah ”Menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di bidang 

keguruan dan ilmu pendidikan bereputasi internasional dengan berlandaskan 
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pada nilai-nilai luhur budaya nasional” (Lampiran SE 4). Visi UNS yaitu “Menjadi 

pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional 

yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional”. Menjadi pusat 

pengembangan ilmu, reputasi internasional dan landasan nilai luhur budaya 

nasional merupakan bukti konsistensi visi program studi terhadap visi fakultas dan 

universitas. Melalui perumusan visi yang diturunkan secara konsisten dari visi 

fakultas dan universitas, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di 

Prodi Pendidikan Biologi telah dapat relevan dengan visi yang ditetapkan oleh 

fakultas (FKIP UNS) dan universitas (UNS). 

3. Rumusan Misi Prodi Pendidikan Biologi 

Misi yang dirumuskan oleh Prodi Pendidikan Biologi merupakan langkah-

langkah strategis yang relevan dengan tri dharma perguruan tinggi dan rumusan 

tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam UU No 12 Tahun 2012 pasal 1.  Misi 

yang dimiliki oleh Prodi Pendidikan Biologi adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pendidikan biologi yang 

berorientasi pada publikasi bereputasi. 

b. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 

biologi dan pendidikan biologi. 

c. Mengembangkan edupreunership di bidang pendidikan biologi  

 

        Misi yang ditetapkan tersebut menjadi acuan untuk merumuskan tujuan 

program studi yang juga telah menjawab tuntutan 8 Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) dan 2 Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. Rumusan Tujuan Program Studi 

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, Prodi Pendidikan Biologi 

merumuskan tujuan yang akan dicapai. Tujuan Prodi Pendidikan Biologi disusun 

merujuk kepada tujuan yang ditetapkan pada tingkat fakultas dan universitas. 

Tujuan yang ditetapkan oleh Prodi Pendidikan Biologi adalah sebagai berikut: 

a. Menghasilkan sarjana pendidikan biologi yang memenuhi kualifikasi dan 

standar kompetensi. 
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b. Menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang 

pendidikan biologi.   

c. Menghasilkan produk layanan masyarakat berbasis penelitian dalam biologi 

dan pendidikan biologi. 

d. Menghasilkan produk pengembangan di bidang biologi dan pendidikan biologi. 

Tujuan yang dirumuskan oleh Prodi Pendidikan Biologi telah konsisten 

relevan dengan visi dan misi institusi dan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi dan UU No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi .  

5. Rumusan Sasaran dan Strategi Pencapaiannya 

Sasaran dan strategi pencapaian merupakan upaya teknis dalam 

merealisasikan visi, misi dan tujuan. Sasaran dan strategi pencapaian yang 

ditetapkan dirumuskan dalam kurun waktu 5 tahun akademik, sehingga capaian 

tersebut dapat terukur dan dapat dievaluasi. Universitas Sebelas Maret (UNS) dan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP UNS) telah menetapkan sasaran 

dan strategi pencapaian yang dirumuskan meliputi empat program sebagai 

rujukan pencapaian KPI yang digambarkan pada Gambar 1 sebagai berikut: 

  

Gambar 1. Program utama sebagai rujukan pencapaian KPI 

 



Evaluasi Diri  Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UNS Surakarta   
4 

 

Prodi Pendidikan Biologi kemudian menyusun sasaran dan strategi 

pencapaian spesifik yang relevan dengan UNS dan FKIP UNS. Sasaran dan 

strategi pencapaian visi misi prodi mengacu pada Rencana Pengembangan  

Jangka Panjang UNS (RPJP) yang saat ini menginjak tahap II. Sasaran tahap II 

(2016-2020) adalah membidik akselerasi reputasi internasional UNS melalui 

perwujudan: 1) Tata kelola manajerial berkualitas internasional, 2) 

Menyelenggarakan pendidikan tinggi bereputasi internasional dan 3) 

Mengembangkan UNS sebagai centre of excellence. Sasaran visi misi Program 

Studi Pendidikan Biologi mengakomodasi perencanaan strategis FKIP 2015-2019 

dan RPJP UNS. Sasaran yang ditetapkan oleh Prodi Pendidikan Biologi dengan 

mengarahkan pada empat bidang sasaran yang tertuang dalam  program (P) dan 

kegiatan (K) UNS, yaitu Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Penguatan Riset dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat, Penguatan Sumber daya Manusia, dan 

Peningkatan Kualitas Tata Kelola (Tabel 1). 
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Tabel 1. Sasaran, Target, Rentang Waktu, dan Strategi Pencapaian  

No Sasaran 
Baseline 

(2018) 

Target 

Strategi Pencapaian 

2019 2020 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 

 
a. Meningkatnya rata-rata 
    Indeks Prestasi Kumulatif 
    (IPK) 

3,48 3,48 3,49 3,5 3,51 3,52 
1) Menyosialisasi makna IPK bagi mahasiswa dan 

program studi 
2) Meningkatkan penggunaan kontrak kuliah 

(learning contract) untuk semua mata kuliah dan 
praktikum. 

3) Meningkatkan kualitas perkuliahan dan praktikum 
melalui active learning. 

4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan 
belajar dan referensi 

5) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
pelaksanaan bimbingan oleh Pembimbing 
Akademik (PA) yang dilakukan minimal tiga kali 
per semester 

6) Mengintensifkan pelaksanaan dialog (bincang-
bincang) program studi. 

7) Meningkatkan penggunaan teknik-teknik 
penilaian yang relevan, seperti Performance 
Assessment dan Portfolio Assessment 

8) Meningkatkan pelaksanaan program remedial 
bagi mahasiswa yang belum mencapai 
ketuntasan belajar 

 b. Meningkatnya Angka Efisiensi 
Edukasi (AEE) 

0,33 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 
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No Sasaran 
Baseline 

(2018) 

Target 

Strategi Pencapaian 

2019 2020 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) (4) (9) (6) (7) (8) (9) 

 c. Meningkatnya kemampuan Bahasa Inggris dan wawasan nasional dan internasional 
mahasiswa 

 

 
1) Rata-rata Skor EAP 

2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 
1) Mendorong mahasiswa mengikuti pelatihan-

pelatihan Bahasa Inggris, yang diselenggarakan Unit 
Pelayanan Terpadu Pengelola Pelatihan Bahasa 
(UPTP2B) 

2) Mengikutkan mahasiswa pada tes PraTOEFL oleh 
UPTP2B 

3) Mengikutkan mahasiswa pada forum-forum ilmiah 
berbahasa Inggris termasuk debat, dan lomba karya 
ilmiah yang diselenggarakan lembaga internasional 

 
2) Jumlah guest 
lecturer (GL) dari luar 
negeri 

2 GL 3 GL 3 GL 3 GL 3 GL 3 GL 
1) Memaksimalkan peran keynote/invited speakers 

seminar atau forum internasional yang terselenggara 
di UNS sebagai guest lecturers pada bidang yang 
relevan di Program Studi Pendidikan Biologi. 

2) Meningkatkan partisipasi dosen dalam program 
pertukaran dosen dengan beberapa perguruan tinggi 
mitra di beberapa negara 

 
3) Jumlah Mahasiswa PPL 

di luar negeri 
2 2 3 3 4 4 

1) Meningkatkan motivasi dan kesiapan mahasiswa 
untuk mengikuti program Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) di luar negeri 

2) Mengikutkan mahasiswa pada PPL di luar negeri di 
Malaysia, Singapura, dan Thailand, yang dikelola 
oleh Tim Internasionalisasi Fakultas dan Kantor 
Layanan Internasional UNS 
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No Sasaran 
Baseline 

(2018) 

Target 

Strategi Pencapaian 

2019 2020 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) (4) (9) (6) (7) (8) (9) 

 d. Masa studi tepat waktu 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 
1) Mensosialisasikan Panduan Akademik UNS dan 

Kurikulum yang berlaku pada masa Program Kenal 
Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) agar mahasiswa 
terpacu menyelesaikan studinya secepat mungkin 
(tepat waktu). 

2) Mengembangkan Kurikulum 2018, dengan 
meminimalkan pelaksanaan kuliah/praktikum pada 
semester 7 dan 8, yang memungkinkan bagi 
mahasiswa untuk lulus tepat waktu dalam 4 tahun. 

3) Menetapkan pembimbing skripsi pada awal semester 
5. 

4) Pemantauan kemajuan perkembangan skripsi melalui 
buku konsultasi.  

5) Menempatkan mata kuliah Seminar Pendidikan 
Biologi di semester 6 untuk memberikan kesiapan 
lebih awal mahasiswa memulai penelitian biologi. 

6) Menempatakan sebaran mata kuliah pilihan yang 
dimulai pada semester 4, agar tidak terkonsentrasi 
pada semester atas.  
 

 e. Meningkatkan karakter/ soft 
skills dan kreativitas 
mahasiswa  

      
1) Mengikutkan mahasiswa pada pelatihan Emotional 

and Spiritual Quotient (ESQ) bagi seluruh mahasiswa 
baru. 

2) Mengikutkan mahasiswa pada pelatihan soft-skills 
dan kreativitas bagi mahasiswa yang 
diselenggarakan UNS, untuk membekali mahasiswa 
menyusun proposal Program Kreativitas Mahasiswa.  

3) Mendorong mahasiswa mengembangkan unit-unit 
kegiatan kemahasiswaan di tingkat prodi/fakultas 

4) Menggunakan komponen sikap/karakter dalam 
penentuan nilai akhir mata kuliah/praktium.  
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No Sasaran 
Baseline 

(2018) 

Target 

Strategi Pencapaian 

2019 2020 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) (4) (9) (6) (7) (8) (9) 

 
f. Membaiknya rasio 
mahasiswa yang ikut 
seleksi terhadap daya 
tampung 

Ratio= 
1:24,6 

Ratio= 
1:1,25 

Ratio= 
1:27 

Ratio= 
1:30 

Ratio= 
1:33 

Ratio= 
1:36 

1) Turut secara aktif melakukan sosialisasi dan promosi 
UNS, yang diprakarsai Kantor Humas UNS, termasuk 
Program Studi Pendidikan Biologi kepada masyarakat 
luas, baik melalui televisi, social media dan forum lain. 

2) Menginformasikan potensi dan unggulan program studi 
kepada orangtua/wali mahasiswa ketika diundang ke 
fakultas. 

3) Menginformasikan potensi dan unggulan program studi 
pada kunjungan siswa-siswa ke prodi. 

4) Menginformasikan potensi dan unggulan program studi 
pada kegiatan P2M di sekolah-sekolah dan masyarakat 
luas. 

5) Update data terbaru di portal SPMB 
6) Mempromosikan prodi melalui kegiatan Seminar Nasional 

secara rutin setiap tahun sekali yang melibatkan guru-guru 
SMA, peneliti, pendidik. 

7) Menyelenggarakan olimpiade tingkat SMP dan SMA se 
Jateng DIY secara rutin setahun sekali. 

8) Menyelenggarakan lomba debat, media pembelajaran, 
fotografi flora fauna, secara rutin dua tahun sekali. 

 
g. Membaiknya rasio 
mahasiswa baru yang 
registrasi: lulus seleksi 

0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,99 1) Memberikan informasi secara online atau via website 
mengenai keunggulan prodi, dan lulusannya 

2) Mengajak partisipasi alumni dan mahasiswa aktif prodi 
untuk memberikan informasi tentang keunggulan dan 
prospek kerja lulusan prodi 
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No Sasaran 
Baseline 

(2018) 

Target  

Strategi Pencapaian 

2019 2020 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) (4) (9) (6) (7) (8) (9) 

 
h. Memperpendek rata-rata 
masa tunggu kerja lulusan 

2,6 bl 2,6 bl 2,5 bl 2,5 bl 2,4 bl 2,4 bl 
1) Melakukan peninjauan kurikulum untuk 

memberikan muatan kegiatan dan/ atau mata kuiah 
pilihan baru agar mahasiswa memiliki tambahan 
pengalaman/ kompetensi yang dibutuhkan dunia 
kerja 

2) Melatih mahasiswa terkait employability skills, 
strategi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja, 
termasuk kemampuan Bahasa Inggris, 
penguasaan teknologi informasi komunkasi, dan 
karakter atau soft-skills 

3) Memperkuat jaringan alumni Program Studi 
Pendidikan Biologi atau ikatan alumni masing-
masing angkatan. 

4) Mendorong mahasiswa dan alumni mengikuti 
bursa kerja dan bimbingan karir secara rutin yang 
dilakukan oleh Career Development Center (CDC) 
UNS 

5) Memberikan informasi lowongan pekerjaan relevan 
kepada lulusan 

2 
Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah 

 
a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian 
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No Sasaran 
Baseline 

(2018) 

Target 

Strategi Pencapaian 

2019 2020 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) (4) (9) (6) (7) (8) (9) 

 

2) Penelitian didanai UNS 

 

 

 

 

 

13  14 14  15  15 16 
1) Aktif mengakses infomasi mengenai tawaran 

penelitian dari LPPM UNS,Simlitabmas DIKTI, 
maupun lembaga lainnya dan  
mensosialisasikannya  kepada dosen, baik 
melalui forum rapat jurusan maupun melalui 
media sosial Prodi Pendidikan Biologi. 

2) Meningkatkan jumlah penelitian dosen yang 
didanai dari Kemenristekdikti melalui sharing ide 
dan strategi dari dosen yang sering memperoleh 
dukungan dana penelitian. 

3) Memperkuat Riset Grup (RG) di Prodi Pendidikan 
Biologi 

4) Mengembangkan tema-tema penelitian yang 
mutakhir /inovatif untuk penelitian payung bagi 
penelitian skripsi mahasiswa, melalui RG. 

5) Memaksimalkan alokasi dana penelitian setiap 
tahun dari fakultas dan/atau LPPM UNS dengan 
memastikan setiap dosen Prodi PBio merencana 
dan melaksanakan penelitian setiap tahun, 
dengan saling mendorong dan membantu 
antardosen 

 3) Rata-rata dana   
penelitian per dosen (jt) 

36,437,5  39 39 39  40 40 

 b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) 

 
1) P2M didanai UNS 

4 5 6 7 8 

 

9 
1) Meningkatkan jumlah pengabdian kepada 

masyarakat   
2) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga 

masyarakat dan pemerintah 
3) Memperkuat RG di Prodi Pendidikan Biologi  

2) Rata-rata dana 
pengabdian per dosen 
(jt) 

9,387 9,5 

 

9,5 

 

10 

 

10 

 

10,5 
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No Sasaran 
Baseline 

(2018) 

Target 

Strategi Pencapaian 

2019 2020 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) (4) (9) (6) (7) (8) (9) 

 c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kegiatan ilmiah dan publikasi 
 

 
1) Jumlah artikel jurnal 

nasional/seminar 
nasional  

38 39 40 42 43 45 
1) Menyelenggarakan seminar nasional tahunan 
2) Menyelenggarakan seminar internasional  
3) Menyelenggarakan kerjasama dengan editor 

jurnal terindeks 
4) Menyelenggarakan forum diskusi ilmiah antara 

dosen dan mahasiswa melalui dialog jurusan dan 
antarmahasiswa. 

5) Mendorong dosen menyusun dan 
mempresentasikan/ mempublikasikan 
artikel/karya ilmiah di seminar nasional, seminar 
internasional, maupun di jurnal melalui alokasi 
bantuan dana kepesertaan dalam seminar/forum 
sejenis 

 
2) Jumlah artikel jurnal 

internasional bereputasi  
 
 
 

17 19 20 21 21 22 

 3)  Jumlah artikel pada 
prosiding internasional 
terindeks 

14 14 15 16 17 17 

 4) Jumlah hak paten/HAKI. 4 4 4 5 6 7 1) Mengikutsertakan dosen dalam sosialisasi HAKI 
2) Penguatan potesnsi HAKI karya mahasiswa 

3 Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)  

 Meningkatnya kualitas 
Sumber Daya Manusia 
(SDM) 

       

 1) Jumlah guru besar 3 3 4 4 5 6 1) Mengadakan sosialisasi Beban Kerja Dosen 

 2) Persentase dosen 
     Berkualifikasi S3 

58 % 66% 75% 75% 75% 75% 1) Mendorong dosen yang belum menempuh S3 
untuk studi lanjut 

2) Mensosialisasikan informasi studi lanjut 
4 Peningkatan Kualitas Tata Kelola  
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No 
 

Sasaran 
 

Baseline 
(2018) 

 

Target 
 Strategi Pencapaian 

2019 2020 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) (4) (9) (6) (7) (8) (9) 

 Meningkatnya kualitas tata 
kelola dan sistem layanan 
dan sistem penjaminan 
mutu di Program Studi 
yang mendukung 
pada proses pendidikan, 
penelitian, dan PkM 

Peringkat 
B 
akreditasi 
BAN-PT 

Pering  
kat 
A 
Akre 
ditasi 
BAN-PT 

Peri 
ngkat 
A 
Akre 
ditasi 
BAN-PT 

Peri 
ngkat 
A 
Akre 
ditasi 
BAN-PT 
t 

Peri   
ngkat 
A 
Akre 
ditasi 
BAN-PT 

Proses 
akredit 
asi 
AUN 

1) Meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi 
semua dosen 

2) Melakukan tracer study setiap tahun sekali, 
termasuk melalui pusat pengembangan karir dan 
jajaran bidang Kemahasiswaan-alumni FKIP UNS. 

3) Melakukan penjaringan masukan dari dosen, 
mahasiswa, alumni dan pengguna secara reguler 
melalui berbagai kegiatan seminar, Temu alumni, 
kegiatan program latihan pendidikan profesi guru 
(PLPG), Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), 
workshop, dan pengiriman angket. 

4) Mengikuti program pelatihan pengelolaan lembaga 
dan penjaminan mutu Internal yang 
dikoordinasikan fakultas/universitas. 

 Meningkatnya kualitas 
kerjasama Program Studi 
dengan berbagai instansi 
dan lembaga mitra. 
 
a. kerjasama    nasional 

      

1) Memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga 
yang setara lainnya. 

2) Memperkokoh kerjasama yang dibagun oleh prodi 
pendidikan biologi dengan berbagai pihak terkait 
seperti: LIPI, Museum Nasional Sejarah Alam 
Indonesia, Musium Zoologi Yogyakarta, Musium 
Purbakala Sangiran, KGPAA Mangkunegoro 
Karanganyar, Kebun Binatang Gembiraloka, 
Taman Nasional Gn. Merapi, Kawasan Pantai 
Selatan Gn Kidul, BPO2TOT Tawangmangu, 
Taman Buah Mekarsari, dan sekolah mitra. 

3) Memperluas jejaring dengan lembaga sekolah 
dalam kegiatan pembinaan siswa untuk mengikuti 
kompetisi sains tingkat nasional (OSN dan On-
MIPA), dan internasional 

 

 

1) Sekolah mitra 
untuk PPL 

23 23 23 24 24 24 

 

2) Penelitian dan 
Pengabdian 

8 8 9 9 9 10 
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No 
 

Sasaran 
 

Baseline 
(2018) 

 

Target 
 Strategi Pencapaian 

2019 2020 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) (4) (9) (6) (7) (8) (9) 

 3) Kuliah lapang 
mahasiswa 

10 10 11 11 12 12 
Meningkatkan kerjasama prodi dengan asosiasi 
profesi, seperti Asosiasi Program Studi Pendidikan 
Biologi, Perhimpunan Pendidik IPA Indonesia, 
Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia 
 

 4) Pembinaan 
Guru/Siswa OSN 

4 4 5 5 6 6 

 
b. kerjasama internasional 

1) Mendorong keterlibatan dosen Prodi Pendidikan 
Biologi pada asosiasi profesi internasional 

2) Meningkatkan partisipasi dosen prodi di 
konferensi internasional untuk meningkatkan 
jejaring dengan pakar di dunia 

3) Menjajagi kerjasama dengan universitas di luar 
negeri yang sudah memiliki MoU di level 
fakultas/universitas 

4) Memberikan informasi kepada dosen tentang 
scholarship dan fellowship untuk melaksanakan 
riset kolaborasi/postdoc 

 1) Univesitas mitra 
PPL Internasional 

2 2 2 2 3 3 

 
2) Kerjasama riset 1 1 2 2 3 3 

 

3) Scholar ourbound 1 1 1 1 1 1 
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6. Analisis Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program 

Studi  

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dan strategi 

pencapaiannya, sebagaimana terlihat pada Tabel 1, menunjukkan bahwa  strategi 

yang direncanakan mendukung sasaran. Sasaran merupakan turunan dari tujuan, 

tujuan merupakan turunan dari misi, dan misi program studi merupakan turunan 

dari visi Prodi Pendidikan Biologi. Dengan demikian semua kegiatan yang 

direncanakan saling terkait antara visi, misi, tujuan, dan sasarannya. 

Untuk bidang akademik, Prodi Pendidikan Biologi menargetkan terwujudnya 

penyelenggaraan pendidikan berstandar nasional dan internasional yang ditandai 

dengan indikator tingginya rata-rata IPK lulusan yang ditargetkan sebesar 3,5 

dengan penyelesaian masa studi rata-rata selama 4 tahun 1 bulan, Nilai EAP=3, 

jumlah guest lecturer (GL) dari luar negeri sebanyak 3 orang per tahun.  Kemajuan 

dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan sasaran 

dari Prodi Pendidikan Biologi untuk meningkatkan publikasi internasional.  

Untuk bidang organisasi dan manajemen, Prodi Pendidikan Biologi 

menargetkan terwujudnya penyelenggaraan program studi yang dikelola secara 

transparan dan akuntabel. Semua kegiatan berbasis perencanaan, dan 

dilaksanakan berdasarkan pada standar ISO 9001:2015. Sistem pengelolaan 

berdasar standar ISO ini pelaksanaannya mengacu pada visi-misi program studi. 

Secara garis besar pengelolaan prodi mencakup perencanaan, penetapan, 

pendelegasian, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Selain itu dalam 

melaksanakan pengelolaan dilengkapi dengan prosedur mutu dan IK (Instruksi 

Kerja). 

Mengingat persaingan era industri 4.0 ini menuntut adanya dosen yang 

berdaya saing tinggi maka persentase dosen berkualifikasi S3 perlu ditingkatkan 

dari 58 % menjadi 75 % pada tahun 2019/2020. Pada saat ini paradigma 

pembelajaran mengedepankan student centered learning, oleh karena itu Prodi 

Pendidikan Biologi menargetkan peningkatan kelengkapan fasilitas pembelajaran 

di kelas dari 60 % manjadi 80 %, perkuliahan yang menerapkan active learning 

meningkat, dan didukung dengan sistem aplikasi akademik online yang 

terintegrasi secara keseluruhan. Untuk mewujudkan target sasaran ini maka 

manajemen Prodi Pendidikan Biologi dijalankan dengan model anggaran berbasis 
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kegiatan. Hasil dari penyelenggaraan pendidikan yang demikian diharapkan 

terjadi peningkatan layananan kepada mahasiswa. 

Untuk bidang kemahasiswaan dan alumni, Prodi Pendidikan Biologi 

menargetkan terwujudnya kegiatan kemahasiswaan program studi dengan jumlah 

kegiatan yang bervariasi. Kegiatan mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi diwadahi 

dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi (Biosfer).  Saat ini 

Biosfer memiliki 9 divisi yang telah melaksanakan berbagai kegiatan yang 

diharapkan akan meningkat kualitasnya menuju event nasional 2019/2020. 

Kegiatan kemahasiswaan yang bervariasi diharapkan dapat menambah 

kompetensi hard skills dan soft skills mahasiswa dan diharapkan setelah lulus 

mereka memiliki rasa kepedulian terhadap alumni dengan membentuk jejaring dan 

memiliki jiwa corsa yang tinggi terhadap almamater. 

Dalam bidang kerjasama institusional, Prodi Pendidikan Biologi mengacu 

pada kerjasama atau MoU yang telah ditandatangani di level universitas/fakultas. 

Kerjasama juga dapat diinisiasi oleh dosen melalui program pengabdian 

masyarakat, dan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mandiri. Berdasarkan kegiatan 

berbasis MoU atau perjanjian kerjasma yang telah ditandatangani, pada tahun 

2018, Prodi Pendidikan Biologi menargetkan peningkatan kerjasama dengan 

lembaga pemerintah untuk pelaksanaan Kuliah Kerja Lapang mahasiswa dari 10 

instansi menjadi 11 instansi pada 2020/2021, jumlah kerjasama mitra pengabdian 

masyarakat sebanyak 8 kerjasama menjadi 9 pada tahun 2020/2021. Selain itu, 

kerjasama dengan mitra sekolah dalam pembinaan OSN ditargetkan meningkat 

menjadi 5 sekolah pada tahun 2020/2021. Adapun kerjasama internasional akan 

ditingkatkan melalui jumlah universitas yang bermitra dalam penyelenggaraan 

PPL Internasional, yaitu 2 universitas menjadi 3 universitas mitra di luar negeri 

pada dua tahun mendatang. Jumlah kerjasama riset dengan pakar dari universitas 

mitra di luar negeri ditargetkan meningkat menjadi 3 pada 2020/2021. Selain 

kegiatan tersebut, prodi akan menjajagi kemungkinan kerjasama pengembangan 

prodi dengan salah satu universitas mitra UNS di luar negeri.  

Survei pemahaman visi, misi dan tujuan yang diselenggarakan oleh tim 

penjamu, menunjukkan bahwa sivitas akademika Prodi Pendidikan Biologi telah 

memahami visi misi dan tujuan Prodi Pendidikan Biologi (Gambar 2 sampai 4).  

Sebagian besar dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa memiliki kepahaman 
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yang tinggi terhadap visi misi, kejelasan rumusan, peran mahasiswa terhadap visi 

misi, peran serta civitas akademika, dan  pelaksanaan pembelajaran.  

 

Gambar 2. Kepahaman dosen Prodi Pendidikan Biologi terhadap visi, misi dan 
tujuan. 

  

 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Kepahaman tenaga kependidikan di PMIPA  FKIP terhadap  
                  visi, misi dan tujuan.   
 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kepahaman mahasiswa  Prodi Pendidikan Biologi terhadap visi, misi 
dan   tujuan. 
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Bukti pemahaman sivitas akademika terhadap visi, misi, dan tujuan program 

studi tercermin dalam kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat: 

(1) Ketaatan dan kesadaran menyusun dokumen rencana pembelajaran dan 

mengupload secara online melalui portal http://ocw.uns.ac.id., sebanyak  

100%.  

(2) Penyusunan pembelajaran berbasis teknologi digital dengan menggunakan 

sistem pembelajaran dalam jaringan (SPADA) pada link 

https://spada.uns.ac.id 

(3) Keberagaman tema spesifik yang dipilih pada riset antara lain: a) 

pemanfaatan bahan alam (Dr. Yudi Rinanto, Dr. Harlita, dan Dr. Muzzazinah), 

b) Education for sustainable development (Puguh Karyanto, Ph.D; Dr 

Baskoro, M.Pd, Murni Ramli Ed.D.), c) pengembangan subject spesific 

paedagogy (SSP) (Prof. Dr. rer.nat. Sajidan, Dr. Baskoro Adi Prayitno, Puguh 

Karyanto,Ph.D). 

(4) Telah menghasilkan produk yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran di 

level SMA dan perguruan tinggi: preparat histologis struktur jaringan 

tumbuhan dan hewan (MK mikroteknik), augmented reality, buku saku algae 

(KKC), buku saku lapangan (KKP), katalog purbakala (Evolusi).  

(5) Mengimplementasikan hasil penelitian pada beberapa mata kuliah 

(Embriologi, KKC, KKP). 

(6) Meningkatnya kemampuan berbahasa asing, dan praktek mengajar berbasis 

teknologi di kelas internasional untuk mahasiswa yang akan mengikuti student 

exchange (PPL Internasional mulai tahun 2016-sekarang, 1 

mahasiswa/tahun). 

Tabel 2. Analisis SWOT Komponen A: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

KOMPONEN STRENGHT WEAKNESS 

 
Visi, Misi, Tujuan 
dan Sasaran 

 

 Visi, misi, tujuan dan sasaran 
relevan dengan institusi 
(Universitas dan Fakultas) 

 Keberadaan dosen dengan 
kualitas cukup baik (58% 
bergelar doctor, dan kegiatan 
P2M yang selalu ada per 
dosen), mahasiswa dengan 
intake yang baik (dilihat dari 
angka keketatan masuk Prodi 
Pend Biologi) untuk 

 Visi, misi, tujuan dan 
sasaran masih dikenal 
dalam kalangan terbatas 
(prodi dan alumni, belum 
mencapai pengguna yang 
luas) 

http://ocw.uns.ac.id/
https://spada.uns.ac.id/
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mewujudkan visi, misi, tujuan, 
dan sasaran prodi 

OPORTUNITY S – O W – O 

 Kepercayaan 
masyarakat pada 
brand institusi 
LPTK sebagai 
salah satu LPTK 
Negeri yang status 
universitasnya 
terakreditasi A, 
dan termasuk 
dalam Kluster 1, 
serta 8 terbaik di 
Indonesia 
 

 Mengoptimalkan kepercayaan 
publik dengan meningkatkan 
kerjasama, menguatkan 
jejaring serta pembangunan 
brand image 

 Melaksanakan secara 
konsisten misi dan 
sasaran melalui pilar Tri 
Dharma perguruan tinggi 
menuju terwujudnya visi 
dan tujuan 

THREAT S – T W – T 

 Persaingan LPTK 
sejenis yang 
semakin kompetitif 

 

 Secara kontinyu melakukan 
pengukuran kurikulum yang 
berkelanjutan sesuai 
perkembangan ipteks dan 
kebutuhan pengguna  

 Membentuk brand image 
Prodi Pendidikan Biologi.  

 Mempertegas 
benchmarking  dan 

membentuk sistem 
penjaminan mutu  

Prioritas Pengembangan Program Studi terkait dengan Komponen A, sebagai 

berikut: 

1. Memperoleh akreditasi A, melalui peningkatan proses belajar 

mengajar dengan merekonstruksi kurikulum yang sesuai dengan 

kebutuhan lapangan/pengguna dan memperhatikan kebutuhan masa 

depan. 

2. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan studi lanjut  

3. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui program manajemen 

proses pembelajaran sesuai standard ISO 9001:2015.  

4. Membangun kerjasama yang baik dengan stakeholder untuk 

meningkatkan citra prodi. 

5. Meningkatkan brand-image Prodi Pendidikan Biologi melalui media 

web, dan media massa. 

6. Peningkatan kualitas mahasiswa melalui supporting kegiatan HMP, 

pelatihan, pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen/penelitian 

payung.  

7. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama dengan 

lembaga/kelompok masyarakat, dengan cara mengintensifkan 



Evaluasi Diri  Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UNS Surakarta   
19 

 

komunikasi dengan pihak lembaga/sekolah melalui leaflet dan web 

prodi: http://biologi.fkip.uns.ac.id/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biologi.fkip.uns.ac.id/
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KOMPONEN B 

Tata Pamong, Kepemimpinan,  

Sistem Pengelolaan,  

dan Penjaminan Mutu 



Evaluasi Diri  Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UNS Surakarta   
20 

 

 

 

B. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu 

1. Personil beserta Fungsi dan Tugas Pokoknya. 

Struktur organisasi Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS terdiri dari unsur 

Pimpinan dan Pelaksana Penunjang. Kepala Program Studi, Puguh Karyanto, 

S.Si., M.Si., Ph.D dilantik pada  tanggal 18 Juni 2015. Unsur-unsur Pelaksana 

prodi terdiri atas  Kaprodi, Ketua Laboratorium dan Koordinator-Koordinator 

bidang, meliputi:  Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(P2M) dan kerjasama,  Koordinator Penjaminan Mutu, Koordinator 

Pengembangan Jurnal, Koordinator Pengembangan Arah  Kebijakan dan Standar 

Kurikulum,  Koordinator Kemahasiswaan dan alumni,  Koordinator Seminar dan 

TA, serta Koordinator Database dan Sistem Informasi (Gambar 5). Struktur 

organisasi ini ditetapkan oleh Dekan FKIP UNS melalui Surat Tugas No. 

6012/UN27.02/HK/2016. 

Adapun rincian tugas dan tanggung jawab dari Kepala Program Studi, 

Kepala Laboratorium dan masing-masing Koordinator dalam struktur tata pamong 

Prodi Pendidikan Biologi adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Program Studi: Puguh Karyanto, S.Si, M.Si, Ph.D 

Melaksanakan koordinasi di tingkat program studi (planning, 

communicating, motivating, organizing, dan controlling) atas semua 

kegiatan yang meliputi bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

b. Ketua laboratorium: Nurmiyati, S.Pd, M.Si 

Kepala Laboratorium mempunyai tugas pokok membantu Kepala 

Program Studi, dengan rincian : 

1) Menyusun rencana kerja laboratorium yang tertuang dalam Rencana 

Bisnis Anggaran (RBA) laboraturium. 

2) Mengelola perangkat keras dan perangkat lunak  laboratorium serta 

sarana penunjang pembelajaran lainnya.  

3) Mengelola kegiatan laboratorium untuk dosen mahasiswa. 
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Gambar 5. Susunan organisasi Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS (2016-2021) 

b. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) 

dan Kerjasama : Dr. Meti Indrowati, M.Si 

Membantu Kepala Program Studi dalam mengoptimalkan kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di program studi, dengan 

rincian : 

Koordinator Pengembangan 

Jurnal 

Murni Ramli, SP, M.Si, Ed.D 

Kaprodi Prodi Pendidikan Biologi 

Puguh Karyanto, S.Si, M.Si, Ph.D 

 

Staf Administrasi 

Aris Sutarto 
 

Koordinator  P2M dan 

Kerjasama 

Dr Meti Indrowati, M.Si 

 

Ketua Laboratorium 

Nurmiyati, S.Pd, M.Si. 

 

Koordinator Penjamu  

Dr Baskoro Adi P, M.Pd 

 

Lab. Struktur & 

Perkembangan 

Lab. 

Keanekaragaman 

Lab. Fisiologi 

Lab. Ekologi 

Koordinator Seminar, KKN 

dan TA, 

Dr Harlita, M.Si 

 

Koordinator Kemahasiswaan 

dan Alumni   

Alanindra Saputra,S.Pd, M.Sc 

Koordinator Database dan 

Sistem Informasi 

Bowo Sugiharto, S.Pd, M.Pd 
DEWAN DOSEN Prodi 

Pendidikan Biologi 

Lab. Media 

Pembelajaran 

DEKAN FKIP 

Prof Dr. Joko Nurkamto, M.Pd 

 

Koordinator Pengembangan 

Arah Kebijakan dan Standar 

Kurikulum 

Prof Dr rer.nat. Sajidan, M.Si 
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1) Menginventarisasi penelitian dan hasil pengabdian pada masyarakat 

dari dosen program studi.  

2) Memberikan  informasi hibah-hibah penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat dari sumber internal dan eksternal. 

3) Merencanakan dan mengelola kerjasama yang dilaksanakan oleh 

program studi  

4) Melakukan koordinasi dengan Ketua Reserch Group di Prodi 

Pendidikan Biologi. 

c. Koordinator Penjaminan Mutu : Dr. Baskoro Adi Prayitno, M.Pd 

Membantu Kepala Program Studi dibidang pelaksanaan proses 

penjaminan mutu di program studi, dengan rincian  

1) Melakukan koordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu Fakultas. 

2) Mengkoordinasi kegiatan Audit Mutu Internal  

3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu berdasarkan data 

yang ada 

4) Membuat rencana tindak lanjut bersama-sama Kepala program studi 

d. Koordinator Pengembangan Jurnal : Murni Ramli, S.P., M.Si, Ed.D 

Membantu Kepala Prodi Pendidikan Biologi dalam 

pengembangan jurnal, dengan tugas pokok sebagai berikut: 

1) Menerbitkan jurnal 2 x dalam 1 tahun setiap jurnal .  

2) Mempersiapkan akreditasi Jurnal Bioedukasi, dan Biopedagogi. 

3) Mengembangkan kualitas jurnal. 

4) Membuat laporan tahunan 

e. Koordinator Pengembangan  Arah kebijakan dan Standar Kurikulum: 

Prof. Dr. rer.nat Sajidan, M.Si 

Membantu Kaprodi di bidang kurikulum dan PBM, dengan rincian:  

1) Menyusun dan mengembangkan struktur kurikulum akademik  

2) Mengevaluasi kurikulum akademik dan profesi yang telah ditetapkan 

setiap lima tahun sekali 

3) Menyusun tujuan pembelajaran masing masing mata kuliah  
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4) Menyusun metode pembelajaran dan waktu yang dibutuhkan masing-

masing mata kuliah  

5) Melakukan koordinasi dengan koordinator akademik tentang 

penerapan kurikulum dalam perkuliahan di tiap semester  

6) Perencanaan, Pengkajian, dan Pengembangan Konsep Kurikulum 

dan Evaluasi Kurikulum.  

7) Perencanaan, Pengkajian, dan Pengembangan Konsep Proses 

Belajar Mengajar dan Evaluasi Hasil Belajar.  

8) Perencanaan, Pengkajian, dan Pengembangan Konsep 

pengembangan RPS  

9) Membuat laporan tahunan 

f. Koordinator Kemahasiswaan dan Alumni : Alanindra Saputra, S.Pd., 

M.Sc. 

Membantu Kaprodi dalam bidang kemahasiswaan, dengan rincian: 

1) Memberikan layanan informasi mahasiswa dalam bidang akademik dan 

non akademik 

2) Melakukan pengawasan dan pembimbingan untuk kemajuan 

Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi (Biosfer) 

3) Mengkoordinasi pembinaan mahasiswa berbakat dan berprestasi 

4) Mengelola data alumni mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi. 

5) Melakukan koordinasi dengan Ikatan Alumni UNS dalam kerangka 

pengembangan Prodi Pendidikan Biologi. 

6) Membuat laporan tahunan 

g. Koordinator Seminar dan TA : Dr. Harlita, S.Si., M.Si. 

Membantu Kaprodi dalam koordinasi pelaksanaan skripsi 

mahasiswa, dengan rincian : 

1) Mengkoordinasi pendaftaran skripsi dengan mempertimbangkan syarat 

administratif. 

2) Mengatur distribusi pembimbing skripsi sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

3) Menentukan dosen penguji skripsi sesuai dengan bidang keahliannya. 
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4) Membuat data base tentang skripsi mahasiswa. 

5) Mengkoordinasi pendaftaran mata kuliah seminar dengan 

mempertimbangkan syarat administratif. 

6) Mengatur distribusi pembimbing mata kuliah seminar sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

7) Membuat data base tentang mata kuliah seminar. 

8) Membuat laporan tahunan. 

h. Koordinator Database dan Sistem Infomasi: Bowo Sugiharto, S.Pd, 

M.Pd. 

Membantu Kaprodi dalam mengelola data base program studi, 

dengan rincian: 

1) Membuat database elektronik yang optimal untuk manajemen program 

studi. 

2) Mengelola dan mengembangkan keberadaan database program studi. 

3) Mengkoordinasi pelayanan yang melibatkan database program studi. 

4) Mengelola e-learning di Prodi Pendidikan Biologi bekerjasama dengan 

SPADA UNS 

Prodi Pendidikan Biologi menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, 

transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. 

a. Kredibel 

Kepala Prodi Pendidikan Biologi dipilih dalam rapat dewan dosen Prodi 

Biologi secara demokratis dan terbuka. Masing-masing dosen yang memenuhi 

kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan SK Rektor didaftar dan diberikan 

hak untuk dipilih menjadi Kepala Program Studi. Selama ini, pemilihan lebih 

mengutamakan mufakat (aklamasi) sehingga Kepala Program Studi yang terpilih 

merupakan suara dewan dosen. Dengan demikian kredibilitas pejabat terpilih 

sangat tinggi.  

Dalam menjalankan tugas keseharian semua kebijakan diputuskan melalui 

rapat-rapat di program studi. Pengambilan keputusan diambil dalam forum  

tertinggi program studi melalui rapat program studi dan dihadiri oleh seluruh 

dosen. Dalam forum tersebut disepakati kebijakan yang partisipatif berdasarkan 

kebutuhan nyata untuk pengembangan kapasitas dan kelembagaan. Untuk 

menjelaskan alur tata pamong yang kredibel dan mengarah pada upaya 
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menghadirkan kepercayaan dari civitas akademika melalui sistem yang 

berkualitas serta memiliki kapabilitas, Prodi Pendidikan Biologi memiliki 

mekanisme tersendiri untuk mencapai sebuah kesepakatan kerja.   

Pertama, Rapat Program Studi yang rutin dilaksanakan satu kali dalam satu 

minggu pada hari Rabu. Rapat mingguan digunakan untuk menyampaikan 

informasi terupdate dari universitas maupun fakultas serta  memonitoring dan 

mengevaluasi kegaitan-kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu rapat rabuan 

dimanfaatkan menindaklanjuti hal-hal maupun kendala yang bersifat spesifik dan 

yang sifatnya mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Pada awal semester 

membahas persiapan perkuliahan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta 

persiapan pelaksanaan program kerja prodi. Rapat akhir semester untuk 

mengevaluasi semua kegiatan pada semester tersebut dan melakukan tindak 

lanjut.  

Kedua, Sarasehan. Mekanisme sarasehan ini diselenggarakan untuk 

menghimpun dan mendengar aspirasi serta saran dari mahasiswa terkait proses 

perkuliahan yang berlangsung. Beberapa hal yang dianggap penting  untuk 

pengembangan dan perbaikan program studi yang lahir dari forum ini, akan 

dibawa ke rapat tingkat program studi untuk ditindaklanjuti. 

Ketiga, Rapat Tim Kerja. Setelah disepakati dibentuknya tim kerja pada rapat 

di tingkat program studi, tim kerja ini berhak untuk menyelenggarakan agenda 

rapat terkait. Pengagendaan rapat khusus ini disepakati secara internal oleh 

anggota tim kerja yang terdiri dari dosen tetap Prodi Pendidikan Biologi, namun 

terdapat mekanisme pelaporan progress (kemajuan) kerja secara berkala kepada 

kepala program studi. Mekanisme pelibatan seluruh komponen sivitas akademika 

seperti yang telah dijabarkan di atas, pada dasarnya dilaksanakan untuk menjamin 

hadirnya sistem tata pamong yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Keempat, untuk mewujudkan tata pamong yang kredibel, Prodi Pendidikan 

Biologi menerapkan pengelolaan yang berdasarkan pada standar ISO 9001;2008 

hingga tahun 2017, dan standar ISO 9001:2015 per tahun 2018, dan dievaluasi 

tiap semester, melalui kegiatan surveillance ISO. Selain mengacu pada peraturan-

peraturan di atas, sistem tata pamong Prodi Pendidikan Biologi dilaksanakan 

dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance university.  

b. Transparan 
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Setiap kebijakan yang ada mulai tahapan perencanaan, implementasi dan 

evaluasi selalu disosialisasikan dalam rapat prodi dan tidak menutup kemungkinan 

public hearing dengan mahasiswa melalui kegiatan saresehan, yaitu dialog antara 

mahasiswa dengan dosen dan pimpinan prodi. Pola yang demikian menunjang 

keterbukaan informasi bagi sivitas akademika di tingkat program studi. 

Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada publik, baik 

secara lisan maupun pendayagunaan website dan papan pengumuman program 

studi. Mekanisme yang demikian diharapkan dapat membuka ruang yang 

transparan  dalam sistem tata pamong program studi dan dapat menjamin akses 

publik terhadap semua informasi dari program studi. Di samping itu tiap semester 

dilakukan evaluasi terhadap layanan program studi oleh mahasiswa sesuai 

dengan standar internasional ISO 9001:2008, dan ISO 9001:2015 yang telah 

ditetapkan guna memperoleh masukan untuk perbaikan program studi ke 

depannya. Transparansi dan evaluasi juga dilakukan pada semua bidang kegiatan 

termasuk pembelajaran, kinerja dosen, laboratorium dan kualitas lulusan. 

c. Akuntabel 

Pemantauan dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan 

dilakukan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian 

kepemimpinan yang difasilitasi oleh sistem terintegrasi di 

https://iris1103.uns.ac.id/, https://siakad.uns.ac.id dan 

https://remunerasi.uns.ac.id. Pembuatan SKP mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi 

Kerja Pegawai Negeri Sipil. 

Program Studi Pendidikan Biologi merancang kegiatan sesuai dengan 

Mata Anggaran Kegiatan (MAK) yang menjamin pencapaian visi, misi dan tujuan 

melalui sistem http://csa.uns.ac.id.  Pada tahap realisasi, bergantung pada alokasi 

anggaran, program studi melaksanakan kegiatan terencana yang disetujui oleh 

universitas. Pengelolaan kegiatan dan keuangan dipertanggungjawabkan melalui 

mekanisme LPJ dan SPJ sesuai ketentuan yang berlaku dan terdata pada sistem 

rensi fakultas yang dapat diakses di http://rensi.fkip.uns.ac.id. 

d. Bertanggungjawab 

Pertanggungjawaban program studi dilaporkan dalam rapat koordinasi tim 

atau dewan dosen sehingga kinerja masing-masing person, baik dosen maupun 

https://iris1103.uns.ac.id/
https://siakad.uns.ac.id/
https://remunerasi.uns.ac.id/
http://csa.uns.ac.id/
http://rensi.fkip.uns.ac.id/
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pimpinan prodi, akan dilaporkan di rapat dewan dosen. Pertanggungjawaban 

tersebut meliputi: Realisasi kegiatan yang tercantum dalam RAB program studi, 

hasil evaluasi oleh jaminan mutu melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI)  dan 

masukan–masukan baik oleh mahasiswa, alumni maupun stake holder (berdasar 

ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015). Selanjutnya kekurangan-kekurangan yang 

muncul pada kegiatan tersebut menjadi masukan dalam pelaksanaan kegiatan 

tahun berikutnya. Hal ini dilakukan secara rutin agar tercapai visi dan misi program 

studi. Selain itu pada tingkat fakultas, program studi juga mempertanggung 

jawabkan aktivitasnya lewat lomba kinerja program studi berbasis EMI (Evaluasi 

Mutu Internal) yang beberapa waktu yang lalu merupakan agenda tahunan di 

tingkat Fakultas serta laporan kegiatan tahunan. 

e. Adil 

Pengembangan manajemen berbasis ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015 

memberikan jaminan perlakuan adil bagi segenap civitas akademika, karena 

semua keputusan baik itu berhubungan dengan kebijakan maupun pembelajaran 

dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Mahasiswa 

dapat mempertanyakan nilainya apabila kurang puas, demikian juga dengan 

dosen atau karyawan apabila merasa diperlakukan dengan tidak adil. Adanya 

evaluasi berkala yang diterapkan dalam semua bidang sangat mendukung 

tercapainya keadilan di program studi sehingga kondisi program studi menjadi 

semakin kondusif. Semua prosedur evaluasi di Prodi Pendidikan Biologi 

didasarkan pada standar ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015. Berdasarkan uraian 

di atas terlihat bahwa personal tata pamong di program studi memiliki kredibilitas 

yang tinggi, prosesnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas 

Sebelas Maret No. 127/UN.27/KP/2015 dan berlangsung dalam suasana yang 

demokratis dan transparan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas tata 

pamong dipertanggungjawabkan melalui rapat dinas dewan dosen secara berkala. 

Setiap kegiatan akademik dikontrol berbasis IT sehingga setiap person tata 

pamong bertanggung jawab terhadap kinerja sistem. Beban pekerjaan yang ada 

di program studi didistribusikan secara merata dan adil serta bertanggungjawab 

dan adil. 

Tata pamong Prodi Pendidikan Biologi telah berjalan dengan baik. Hal ini 

berdampak positif terhadap kinerja lembaga secara keseluruhan di program studi. 
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Hubungan antar dosen, dosen  dengan mahasiswa terjalin secara kekeluargaan 

ibaratnya dalam suasana antar teman sejawat dan antara orang tua dengan anak 

semuanya dilandasi dengan etika dan moral, termasuk dengan seluruh tenaga 

kependidikan.  

Sistem penghargaan bagi personil yang berprestasi dan sanksi bagi personil 

yang tidak melaksanakan tugas atau pelaksanaan tugasnya kurang baik dilakukan 

melalui sistem kinerja berbasis remunerasi. Penghargaan prestasi diberikan dalam 

bentuk tunjangan insentif, misalnya insentif untuk artikel yang termuat dalam jurnal 

terindeks SCOPUS, insentif jurnal non-SCOPUS, dan lain-lain. Sanksi diberikan 

dalam bentuk pemanggilan kepada dosen yang studi lanjut lebih dari 5 tahun.  

Pelayanan administrasi pendidikan dan keuangan dilaksanakan dengan baik 

pada jam kerja kantor oleh para karyawan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Sedangkan pelayanan perpustakaan dilakukan oleh karyawan yang bertugas di 

perpustakaan. Mahasiswa juga diberikan fasilitas dan kesempatan untuk 

mengakses internet melalui jaringan Wifi (hotspot) yang saat ini hampir dapat 

diakses di semua titik potensial berkumpulnya mahasiswa. 

Pelayanan praktikum di laboratorium dilaksanakan sesuai dengan jadwal 

yang berjalan. Di samping itu mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk 

melakukan penelitian dengan memanfaatkan alat-alat yang tersedia di 

laboratorium. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rutin perkuliahan 

dilaksanakan dengan mengontrol presensi dan berita acara perkuliahan pada 

tengah semester dan akhir semester. Kegiatan non rutin yang bersifat 

pengembangan dilakukan monitoring setiap saat dan dilakukan evaluasi pada 

akhir tahun anggaran. 

2. Sistem Kepemimpinan, dan Pengalihan (Deputizing) serta Akuntabilitas 

Pelaksanaan Tugas 

Semua kegiatan pengelolaan prodi dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala 

Prodi. Kepemimpinan dalam Prodi Pendidikan Biologi terdiri dari dua tipe, yaitu 

Kepemimpinan Operasional dan Kepemimpinan Organisasi. Kepemimpinan 

operasional  berlandaskan pada Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 

127/UN.27/KP/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Rektor, Wakil Rektor, 

Dekan, Wakil Dekan, Kepala Program Studi di Lingkungan Universitas Sebelas 

Maret. Jabaran kegiatan operasional sesuai dengan Renstra  Fakultas dan 

Renstra Prodi yang dilaksanakan sesuai SOP. Berlandaskan hal tersebut Kepala 
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Prodi dalam pelaksanaan kepemimpinan operasional berhubungan dengan 

kemampuan menjabarkan  visi, misi, dan tujuan ke dalam Renstra Prodi. Untuk 

mencapai tujuan, perlu ada dukungan dari semua sivitas Prodi. Untuk itulah  

kepemimpinan yang dikembangkan adalah kepemimpinan partisipatif,  artinya 

Kepala Prodi dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan  

melibatkan dewan dosen  dan tenaga administrasi dan mahasiswa.  

Dalam kepemimpinan organisasi, Kepala Prodi mengorganisasikan dan 

memberdayakan seluruh komponen yang ada, baik sumber daya mausia yang ada 

maupun sarana dan prasarana. Dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Prodi 

selaku pimpinan organisasi menerapkan fungsi-fungsi manajemen (planing, 

organizing, actuating dan controling) dengan tujuan agar Renstra yang sudah 

dibuat dapat dilaksanakan dengan baik. 

Kepemimpinan  dilaksanakan  secara  transparan  dan  demokratis  dengan  

cara melibatkan sivitas akademika untuk memberikan masukan, namun keputusan 

tertinggi berada pada Rapat Dewan Dosen. Budaya kebersamaan dikembangkan 

untuk saling membantu  dalam  segala  bentuk  pekerjaan dan  tanggungjawab.  

Rapat  rutin  diadakan satu  minggu  sekali setiap hari Rabu jam 10.00 – 13.00 

WIB guna  sosialisasi  informasi,  menampung  aspirasi,  menyelesaikan 

permasalahan, dan pembagian tugas serta tanggungjawab pekerjaan sehingga 

segala sesuatu dapat dengan tepat dan cepat tertangani. 

Pendelegasian tugas (deputizing) mengedepankan asas keadilan dan 

berdasarkan atas kompetensi yang bersangkutan. Dengan demikian pelaksanaan 

tugas berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 

Pertanggungjawaban kegiatan dilakukan pada saat rapat prodi.  

Pengelolaan keuangan dikerjakan dengan prinsip transparansi. Pengelolaan 

keuangan meliputi uang program kerja dari dana PNBP UNS (sesuai RBA) dan 

iuran dewan dosen. Pengelolaan keuangan program kerja dilakukan oleh dosen 

penanggungjawab kegiatan dan uang iuran dewan dosen oleh tim kesejahteraan 

dibawah koordinasi kaprodi. Pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara 

tertulis dalam bentuk SPJ untuk dana PNBP dan laporan keuangan untuk dana 

iuran dosen. Semua laporan keuangan disampaikan kepada  dewan dosen melalui 

rapat prodi, hal ini bertujuan agar tetap terjaga transparansi dan 

akuntabilitasnya.  
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Selain kegiatan di Prodi, Pimpinan  Fakultas selalu menyelenggarakan 

pertemuan rutin dengan jajaran Kaprodi dalam bentuk lokakarya perencanaan 

akademik/keuangan atau rapat kerja fakultas. Kegiatan ini merupakan wujud 

komitmen lembaga dalam upaya merangsang kinerja para Kaprodi untuk bekerja 

dengan sungguh-sungguh. 

3. Partisipasi sivitas akademika dalam pengembangan kebijakan, serta 

pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program. 

Prodi Pendidikan Biologi  selalu  melibatkan  sivitas akademika dalam  

perencanaan, pengembangan  kebijakan,  pengelolaan,  dan  pelaksanaan  

program.  Partisipasi dosen nampak dalam kegiatan penyusunan dan 

pelaksanaan renstra, renop, dan proker. Dalam kegiatan pembelajaran sudah 

sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh universitas/fakultas/prodi, dan 

sebagian besar dosen terlibat aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat. Dosen juga berpartisipasi dalam kegiatan di luar prodi seperti 

seminar, workshop, dan lain-lain. 

Tenaga administrasi Prodi Pendidikan Biologi hanya satu orang yang 

berpartisipasi penuh dalam pengelolaan administrasi prodi seperti menyiapkan 

administrasi pembelajaran (presensi, berita acara perkuliahan), memantau nilai 

dalam siakad, mengolah capaian SKS dan Indeks Prestasi (IP), pendaftaran 

seminar proposal dan ujian skripsi dan lain-lain. 

Mahasiswa, disamping aktif dalam pembelajaran juga berpartisipasi dalam 

kegiatan prodi. Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan dosen serta ikut serta membantu dalam 

kegiatan proker seperti membantu secara administrasi workshop penyusunan 

kurikulum, penyambutan mahasiswa baru dan lain-lain. 

4. Perencanaan Program Jangka Panjang (Renstra) dan Monitoring 

Pelaksanaannya Sesuai dengan Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Program. 

Renstra disusun setiap lima tahun sekali. Penyusunan renstra dilakukan oleh 

Kaprodi dan dewan dosen.  Renstra dijabarkan dalam renop dan proker. Kaprodi 

secara berkala memonitor pelaksanaan proker melalui rapat internal di prodi 

dengan tim pelaksana proker dan dewan dosen. Di samping itu monitoring juga 

dilakukan dari internal universitas yaitu oleh Audit Mutu Internal (AMI) dan Satuan 
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Pengawas Internal (SPI). Sedangkan audit eksternal dilakukan oleh badan 

sertifikasi ISO secara berkala enam bulan sekali. 

5. Efisiensi Dan Efektivitas Kepemimpinan 

Pola kepemimpinan Prodi Pendidikan Biologi menggunakan tiga (3) pola, 

yaitu kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan 

kepemimpinan publik. Pola-pola yang diterapkan memberikan dampak pada 

efisiensi dan efektifitas kepemimpinan. Hal ini terlihat pada meningkatnya 

partisipasi dosen dan mahasiswa dalam program yang telah disusun baik dalam 

kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan kerjasama 

dengan pihak lain. 

Kaprodi melaksanakan koordinasi dengan dewan dosen tidak hanya melalui 

rapat rutin namun juga melalui group whatsApps (WA). Dengan media ini informasi 

cepat tersampaikan dan apabila ada masalah cepat terselesaikan sehingga 

efisiensi dan efektifitas dapat terwujud. Kaprodi juga menyediakan kotak saran 

untuk mahasiswa. Masukan dan kritik mahasiswa dipertimbangkan untuk 

perbaikan pengelolaan prodi. 

Budaya  kerja  yang  dikembangkan  Prodi Pendidikan Biologi mengacu  pada  

budaya  kerja  UNS,  yaitu  ACTIVE:  1)  Achievement  orientation,  bekerja dengan  

baik  dan  melampaui  standar  prestasi  yang  ditetapkan  dan  terus  menerus 

meraih  keunggulan  2)  Customer  satisfaction,  melayani  dan  memenuhi  

kebutuhan pengguna jasa secara memuaskan 3)  Teamwork,  mampu 

bekerjasama dalam institusi 4)  Integrity,  satunya kata dengan perbuatan 5)  

Visionary,  mampu menetapkan sasaran jangka  panjang  dan  mudah  menerima  

perubahan  dalam  institusi   dan  6) Enterpreneurship,  mengolah  sumberdaya  

agar  memiliki  nilai  tambah  dan  keunggulan dari peluang yang ada. 

6. Evaluasi Program Dan Pelacakan Lulusan 

Evaluasi program dilakukan berdasar masukan dari dosen, mahasiswa, 

alumni dan pengguna lulusan. Evaluasi yang diberikan terutama oleh alumni dan 

pengguna lulusan berdampak pada pengembangan, peningkatan dan perbaikan 

program program kerja di bidang mutu pembelajaran dan pengalaman mahasiswa. 

Hal ini terlihat dari pengembangan dan perbaikan kurikulum berdasarkan atas 

evaluasi rutin yang dilakukan sekurang-kurangnya dua tahun sekali untuk 
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memenuhi kebutuhan dan peningkatan mutu pembelajaran mahasiswa. Salah 

satu kebijakan yang diambil dari evaluasi program untuk menambah ilmu  

pengetahuan dan teknologi,  pengalaman  serta mutu pembelajaran mahasiswa 

adalah dengan mendatangkan dosen atau praktisi profesional dari lingkungan luar 

(eksternal) Universitas, serta dengan melakukan studi lapangan (ekskursi) ke 

Taman Hutan Raya K.G.P.A.A Manggkunegoro I di Tawangmangu Jawa Tengah, 

Taman Nasional Gunung Merapi di Kaliurang, Yogyakarta: Pantai Krakal, Pantai 

Sundak, Pantai Drini, dan pantai disekitarnya yang berlokasi di Gunung Kidul 

Yogyakarta;  Herbarium Bogoriense, LIPI Cibinong; Kebun Raya Bogor, Museum 

Zoologi Bogor; Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta; Museum Biologi UGM 

Yogyakarta; Museum Bahan Alam Bogor; dan Kebun Raya Cibodas.  

Indikator keberhasilan adanya evaluasi program terhadap penguasaan  ilmu 

pengetahuan dan teknologi,  pengalaman dan mutu pembelajaran terlihat dari dua 

indikator yaitu meningkatnya rata-rata IPK serta turunnya lama studi rata- rata per 

tahun. Selain itu adanya peningkatan terhadap keterlibatan mahasiswa baik pada 

penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh 

dosen, keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan ilmiah, misalnya kegiatan 

PKM, On MIPA, Olimpiade Biologi. 

Evaluasi terhadap program kerja dan pembelajaran di Prodi Pendidikan 

Biologi juga berdampak pada adanya pemetaan  kebutuhan  perbaikan dan 

peningkatan terhadap program kerja ke depan dan kualitas program 

pembelajaran, antara lain melengkapi sarana dan prasarana 

pembelajaran/laboratorium, pengiriman dosen untuk mengikuti pelatihan, seminar 

internasional dan nasional, dan melanjutkan pendidikan S3. 

Program  Studi  Pendidikan Biologi  mengadakan  studi  pelacakan  (tracer  

study)  untuk mendapatkan data pekerjaan serta waktu tunggu pekerjaan lulusan, 

serta hasil evaluasi kinerja  lulusan  oleh  pihak  pengguna  lulusan.  Metode,  

proses  dan  mekanisme  untuk mendapatkan  informasi  tentang  lulusan serta  

kinerjanya  dari  pihak  pengguna lulusan adalah dengan pengiriman/pemberian 

kuesioner kepada pengguna lulusan (didatangi secara  langsung,  melalui  surat,  

telepon,  e-mail,  media  sosial  seperti  facebook,  dan short message service  

(sms). Pengiriman kuisioner lulusan dan pengguna lulusan atau stakeholder  

dilakukan  tiap  tahun  secara  berkala,  pada  akhir  semester.  Data  yang 

diperoleh  kemudian  dikumpulkan,  direkapitulasi  dan  diolah  oleh  koordinator 
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Kemahasiswaan Prodi Pendidikan Biologi. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah  

mempelajari masukan-masukan dari para pengguna  lulusan  untuk  selanjutnya  

dijadikan  sebagai bahan  pertimbangan dalam pengembangan  kurikulum  

maupun  kebijakan  Prodi Pendidikan Biologi. Selanjutnya  masukan-masukan dari 

pengguna alumni  dibahas  pada  Rapat Dewan Dosen Prodi Pendidikan Biologi 

maupun kegiatan lokakarya evaluasi kurikulum untuk meningkatkan kualitas 

lulusan. 

7. Perencanaan dan Pengembangan Program, dengan Memanfaatkan 

Hasil Evaluasi Internal dan Eksternal 

Perencanaan  dan  pengembangan program  dilakukan  setiap  tahun  

berdasarkan evaluasi diri Prodi Pendidikan Biologi. Masukan dan umpan balik dari  

Tim Satuan Pengawas  Internal (SPI) dan Kantor Jaminan Mutu (KJM)  Universitas  

serta  Reviewer  BAN PT digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan 

dan pengembangan  program.  Prodi Pendidikan Biologi telah membuat Renstra 

setiap 5 (lima) tahun dan menyusun rencana operasional tiap tahun. Perencanaan 

program tahun berjalan dilaksanakan setahun sebelumnya sesuai dengan 

Renstra, untuk kemudian diajukan ke Fakultas lalu ke Universitas. 

8. Dampak hasil evaluasi program terhadap pengalaman dan mutu 

pembelajaran mahasiswa. 

Terbentuknya tim penjaminan mutu program studi berdampak positif 

terhadap kualitas perkuliahan. Hal ini ini tercermin dari meningkatnya presensi 

kehadiran dosen dan mahasiswa. Evaluasi dari pimpinan program studi yang 

selalu menampilkan presensi jumlah tatap muka perkuliahan di tiap rapat prodi 

dapat menjadi kontrol bersama terhadap pelayanan dosen terhadap mahasiswa. 

Selain itu dengan sistem akademik di portal https://siakad.ac.id yang terintegrasi 

ke dalam sistem remunerasi (http://remunerasi.uns.ac.id) terbukti efektif untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi program pengalaman pembelajaran 

mahasiswa. 

https://siakad.ac.id/
http://remunerasi.uns.ac.id/


Evaluasi Diri  Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UNS Surakarta   
34 

 

Penjaminan Mutu Sub Bagian Pendidikan menjamin proses belajar 

mahasiswa berjalan sesuai mutu yang ditetapkan. Dengan adanya prosedur yang 

jelas, mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan lebih baik. 

Dampak proses penjaminan mutu terhadap pengalaman dan mutu hasil belajar 

pada meningkatnya jumlah mahasiswa dengan IP ≥3,5 (Gambar 6). Meningkatnya 

rata-rata indek prestasi mahasiswa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 

pertama, proses pembelajaran active learning yang memungkinkan mahasiswa 

lebih besar porsi aktivitasnya. Berdasarkan teori, metode active learning memacu 

mahasiswa belajar dan mengkonstruksi konsep secara lebih baik. Kedua, 

keterbukaan terhadap sumber, proses, dan penilaian belajar yang dapat diakses 

secara online, melalui siakad (https://siakad.uns.ac.id), ocw (http://ocw.uns.ac.id), 

dan SPADA (https://spada.uns.ac.id). Dengan sistem ini, mahasiswa dapat belajar 

secara mandiri dan aktif. Ketiga, proses pembelajaran yang pelaksanaannya 

termonitoring (BAP), RPS, materi pembelajaran dan instrumen pembelajaran 

terkait diverifikasi oleh tim penjamu prodi. Hal ini dapat menjamin kualitas 

perkuliahan. Keempat, kesulitan belajar mahasiswa diantisipasi dengan adanya 

sistem asistensi/response, yaitu bantuan untuk memahami materi kuliah yang 

diberikan oleh kakak tingkat (senior).  

Gambar 6. Indeks prestasi mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi tahun 2012-
2018 

Lama studi mahasiswa antara 4-4,5 tahun pada TS, TS-1, TS-2 berturut-turut 

56%, 76% dan 49% (Gambar 7).  Lama studi mahasiswa yang cenderung fluktuatif 

dan masih di atas 4 tahun disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama sebaran 

mata kuliah yang kurang seimbang, sehingga mahasiswa di semester 6 masih 

harus mengambil mata kuliah full, dan tidak dapat melakukan seminar proposal. 

Sementara pada semester 7, mahasiswa harus mengikuti PPL dan KKN. Dengan 
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demikian, mahasiswa baru dapat melaksanakan seminar proposal riset, 

melaksanakan riset, dan ujian pada semester 8. Rata-rata mahasiswa 

memerlukan waktu lebih dari 6 bulan untuk menyelesaikan penelitian dan menulis 

skripsi, sehingga waktu satu semester tidak memadai. Kedua, tema penelitian 

mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi pada umumnya adalah pembelajaran di 

SMA/SMP, sehingga perlu menyesuaikan dengan jadwal semester berjalan.  

Upaya yang dilakukan prodi untuk  mengantisipasi lama studi, telah 

dilakukan kebijakan untuk membagi dosen pembimbingan pada semester 5, dan 

di semester 6 mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan pembimbing untuk 

menyusun proposal skripsi. Pada akhir semester 6, mahasiswa akan 

melaksanakan PPL (bulan September-November), dan selama PPL dapat 

mengambil data awal penelitian. Adapun KKN dianjurkan untuk diambil pada akhir 

semester 6, yaitu pada periode Juli-Agustus atau pada masa break semester. 

Setelah menyelesaikan PPL, pada awal semester 7, mahasiswa dapat 

melanjutkan pengambilan data riset. Dengan kebijakan ini, jumlah mahasiswa 

yang dapat lulus 4 tahun lebih 1-5 bulan. Angka ini sudah lebih baik daripada 

pencapaian pada tahun 2013, yaitu 74% mahasiswa menyelesaikan studi selama 

lebih dari atau sama dengan 4,6 tahun (Gambar 7). 

 

 

Kebijakan yang dikeluarkan prodi terkait dengan pembagian pembimbing 

skripsi pada semester 5, dan pantauan yang ketat pada pelaksanaan 

pembimbingan melalui buku konsultasi pembimbingan skripsi dan masa 
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penyelesaian tugas akhir yang semakin singkat. Dengan kebijakan program studi 

biologi tersebut dapat mempersingkat masa  tugas akhir (Gambar 8).  

 

Gambar 8. Lama penyelesaian tugas akhir dalam kurun waktu 7 tahun (2012- 
                       2018). 

 

Dalam kurun waktu 5 tahun, waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan 

pekerjaan semakin cepat.  Pada tahun 2018 masa tunggu lulusan untuk 

mendapatkan pekerjaan selama 2,6 bulan. Angka ini sudah menurun jika 

dibandingkan capaian pada tahun 2017 (Gambar 9).  Semakin singkatnya masa 

tuggu kerja lulusan dapat tercapai karena beberapa faktor, di antaranya nama 

universitas yang termasuk dalam kategori 8 terbaik di Indonesia turut 

mempengaruhi penerimaan terhadap lulusan Prodi, demikian pula rekam jejak 

alumni Prodi Pendidikan Biologi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 

kemudahan penerimaan kerja terhadap lulusan Prodi Pendidikan Biologi FKIP 

UNS.  Upaya yang dilakukan Prodi, yaitu memberikan informasi lowongan kerja 

dan studi lanjut kepada alumni melalui grup-grup social media dan website prodi, 

memberikan informasi tentang jejaring alumni Prodi Pendidikan Biologi di seluruh 

Indonesia, dan menghubungkan lulusan dan alumni melalui kegiatan temu alumni 

dan Seminar Nasional Biologi secara regular. 
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Gambar 9. Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan (2014-2018). 

 

9. Pengelolaan mutu secara internal pada tingkat program studi (misalnya 

kajian kurikulum, monitoring dan mekanisme balikan bagi mahasiswa, 

dosen dan penguji eksternal) 

Kurikulum Prodi Pendidikan Biologi disusun untuk mencapai visi, misi, dan 

tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan UU No. 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) disebutkan bahwa Kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai  capaian pembelajaran lulusan, 

bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan program studi. Kurikulum Prodi Pendidikan Biologi menjadi 

acuan dasar dalam pembentukan dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan 

dalam setiap program akademik. Kurikulum Prodi Pendidikan Biologi telah disusun 

berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan 

kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang oleh Prodi 

Pendidikan Biologi dengan memperhatikan dan mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Sesuai dengan amanat UU No 49 Tahun 2014 Tentang SNPT pasal 5 (3) 

dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang UU PT pasal 29, kurikulum yang ada di Prodi 

Pendidikan Biologi sudah merujuk kepada deskripsi capaian pembelajaran pada 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 2012. Berdasarkan Perpres RI No. 

8 Tahun 2012 tentang capaian pembelajaran berbasis KKNI, maka luaran hasil 
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pendidikan dari Prodi Pendidikan Biologi yang semula berupa kemampuan 

minimal penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, diganti menjadi 

kompetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, 

penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat 

dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan tertentu. Berdasarkan Perpres RI No. 

8 Tahun 2012, maka kompetensi lulusan dirumuskan dalam bentuk capaian 

pembelajaran atau Learning Outcome (LO).  

Kurikulum Prodi Pendidikan Biologi telah memenuhi beberapa peraturan 

yang ada, yaitu telah memuat kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan 

kompetensi lainnya. Kurikulum Prodi Pendidikan Biologi disusun berdasarkan 

relevansinya dengan tujuan, cakupan, dan kedalaman materi, yang mendorong 

terbentuknya hard skills dan kepribadian/perilaku (soft skills), sehingga 

terwujudnya calon pendidik bidang biologi yang unggul dan mendapat pengakuan 

nasional dan Internasional. 

Perangkat kurikulum Prodi Pendidikan Biologi didukung oleh Rencana 

Program Semester (RPS), hand out, bahan ajar, dan media pembelajaran 

berbasis IT, yang semuanya ini dapat diakses secara terintegrasi ke dalam aplikasi 

sistem http//:siakad.uns.ac.id. Untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan 

minat mahasiswa, maka disediakan mata kuliah pilihan. Program Studi Pendidikan 

Biologi FKIP UNS memberlakukan tiga kurikulum (kurikulum 2014, Kurikulum 2016 

dan Kurikulum 2018) dengan kurikulum 2014 sebagai basis melalui sejumlah 

penyempurnaan dan akomodasi kebijakan di kurikulum 2016 dan 2018. 

Peninjauan kurikulum Prodi Pendidikan Biologi dilakukan secara periodik 

setiap 4 tahun sekali yang terakhir diselenggarakan adalah pada tanggal 3 April 

2018, sedangkan untuk peninjauan silabus dan RPP dilaksanakan setiap akhir 

tahun ajaran. Peninjauan kurikulum didasarkan pada hasil analisis kebutuhan, 

analisis SWOT, tracer study, dan berbagai masukan dari Stakeholder lain. 

Mekanisme peninjauan kurikulum dilakukan melalui lokakarya dengan melibatkan 

Pimpinan Fakultas, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 

(LPPMP) Universitas, dewan dosen Prodi Pendidikan Biologi Stakeholder, dan 

alumni. Berdasarkan hasil lokakarya yang telah diselenggarakan dan untuk 

mewujudkan tercapainya pencapaian tujuan pendidikan maka program studi perlu 

menetapkan profil kompetensi lulusan, capaian pembelajaran (learning outcome), 
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struktur kurikulum dan program semester, mata kuliah dan bobotnya, standar 

pembelajaran, standar penilaian, dan standar sarana prasarana. 

Kajian kurikulum dilakukan Prodi Pendidikan Biologi dengan cara 

menugaskan setiap dosen pembina matakuliah untuk RPS. Pembuatan RPS 

difasilitasi langsung dan serempak oleh Prodi Pendidikan Biologi, sehingga para 

dosen pembina mata kuliah baik dosen tetap dan dosen tidak tetap sebelum 

membuat RPS diharuskan mengikuti ”Workshop Pembuatan Silabi, Hand Out dan 

RPS”, baik yang diadakan di level universitas, fakultas maupun prodi. 

Mekanisme balikan bagi mahasiswa dilakukan dalam bentuk tugas-tugas 

mingguan dan ujian yang diselenggarakan sebanyak minimal 2 kali dalam satu 

semester. Dosen memberi penilaian serta saran–saran perbaikan yang diperlukan 

mahasiswa untuk meningkatkan kinerja belajar mahasiswa dalam bentuk 

pengembalian kertas tugas atau pemberitahuan hasil ujian kepada mahasiswa. 

10. Hubungan dengan penjaminan mutu pada tingkat lembaga. 

Penjaminan mutu (Quality Assurance) Prodi Pendidikan Biologi 

diselenggarakan di bawah Unit Penjaminan Mutu FKIP UNS yang dikoordinasi 

langsung oleh Pengendali Sistem Jaminan Mutu pada tingkat universitas. Sistem 

kontrol yang bersinambungan ini memberikan jaminan dalam implementasi mutu 

di program studi. Dalam mekanisme kerjanya tim penjaminan mutu Prodi 

Pendidikan Biologi selalu berkoordinasi dengan tim penjaminan mutu di tingkat 

Fakultas dan Universitas melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat 

Tinjauan Manajemen (RTM) setiap semester. 

Selain mengikuti program jaminan mutu baik dari fakultas maupun 

universitas, proses penjaminan mutu juga dilakukan dengan melibatkan pihak 

eksternal melalui ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015.  Sampai saat ini Prodi 

Pendidikan Biologi telah tersertifikasi ISO mulai tahun 2012 sampai sekarang. 

Dengan mengikuti proses ISO, proses penjaminan mutu prodi dapat berlangsung 

lebih optimal.  

11. Metodologi baku mutu (benchmarking) 

Rumusan baku mutu (benchmarking) dilakukan secara bertahap. Dimulai 

dari kantor jaminan mutu universitas yang menentukan standar baku mutu dengan 

memperhatikan masukan dari fakultas, selanjutnya dengan dasar itu disusun 
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pedoman mutu, prosedur mutu dan instruksi kerja di program studi yang 

mempertimbangkan karakter dari Prodi Pendidikan Biologi. Baku mutu di Prodi 

Pendidikan Biologi untuk manajemen pembelajaran mengikuti standar ISO 

9001:2008 dan ISO 9001:2015  yang berlaku di FKIP UNS.  

Beberapa kegiatan yang dilakukan prodi untuk meningkatkan mutu antara 

lain:  

a) Peningkatan kualitas dosen, (1) membuat peta studi lanjut dosen sampai 

tahun 2024, (2) membuat road map penelitian dan P2M yang dapat memberi 

arah dan peningkatan kualitas penelitian dan P2M.  

b) Peningkatan kualitas mahasiswa, dengan membuat kelompok studi 

mahasiswa lebih aktif dan kreatif dalam upaya menjadi problem solution bagi 

mahasiswa. Evaluasi mahasiswa terhadap Prodi Pendidikan Biologi 

dilakukan dengan mengisi quesioner  baik secara online, hard copy, kotak 

saran maupun masukan lisan yang selanjutnya diresume dan hasilnya 

disampaikan dalam rapat dewan dosen untuk menjadi pertimbangan dalam 

menentukan rencana kerja/kebijakan periode berikutnya. 

12. Pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan.  

Pranata kelembagaan yang diberlakukan di Prodi Pendidikan Biologi yang 

mencakup hak, kewajiban dan wewenang pimpinan program studi, dosen dan 

mahasiswa dikembangkan dengan melibatkan seluruh civitas academica yang 

dimiliki. Pranata kelembagaan ini secara berkala ditinjau ulang agar senantiasa 

sesuai dengan kebutuhan terkini. Untuk menghasilkan kinerja yang bagus dalam 

kerangka penjaminan mutu, maka semua kegiatan dan proses harus mengacu 

pada prosedur mutu yang didukung dengan job description yang jelas. Prodi 

Pendidikan Biologi memiliki instruksi kerja (IK) untuk setiap kegiatan yang 

mengacu pada standar ISO: 9001 2008 dan ISO 9001:2015.  

Setiap prosedur mutu yang telah dibuat akan terus dievaluasi kinerjanya 

sesuai dengan teknis pelaksanaannya. Permasalahan yang timbul pada 

prosedurnya, akan dibahas bersama jalan keluarnya dalam rapat rutin program 

studi dan akan diterapkan untuk semester-semester berikutnya. Adanya kantor 

jaminan mutu universitas, unit penjaminan mutu fakultas dan koordinator 

penjaminan mutu  program studi, menjadi alat kontrol yang sangat efektif dalam 
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penilaian pranata kelembagaan. Untuk lebih menumbuhkan semangat setiap 

program studi untuk mempunyai kinerja yang baik, setiap tahun diadakan lomba 

kinerja program studi pada tingkat fakultas. 

13. Evaluasi internal yang berkelanjutan. 

Sejak tahun 2012 Prodi Pendidikan Biologi telah merujuk sistem mutu 

menurut ISO 9001:2008. Pelaksanaan evaluasi internal dilakukan secara berkala 

mulai dari tingkat  Universitas sampai dengan Prodi Pendidikan Biologi. Setiap 

tahun dilaksanakan dua kali audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Mutu 

(RTM) oleh Tim Penjaminan Mutu Fakultas dan audit oleh SPI. 

Dalam evaluasi internal, Prodi Pendidikan Biologi telah melakukan kajian 

tentang proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, 

dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi mereka. Metode umpan 

balik yang digunakan meliputi metode umpan balik langsung yang berupa rapat 

rutin dosen dan saresehan yang diselenggarakan setiap tahun serta metode tidak 

langsung yang berupa penyebaran angket kepada mahasiswa pada setiap akhir 

semester dan penyebaran angket kepada alumni (melalui angket maupun jejaring 

di internet) yang dilakukan setiap tahun. Selain itu, Pembimbing Akademik (PA) 

juga menjaring umpan balik dari mahasiswa yang dibimbingnya. 

Secara umum umpan balik yang diperoleh dengan metode di atas mencakup 

aspek isi/materi, prosedur/proses, dan evaluasi pembelajaran serta added value 

lulusan yang berupa life skills dan soft skills. Umpan balik tersebut digunakan 

untuk membuat / merevisi kebijakan dan program kegiatan di Prodi Pendidikan 

Biologi. 

14. Pemanfaatan hasil evaluasi internal dan eksternal/akreditasi dalam 
perbaikan dan pengembangan program. 

Hasil evaluasi internal maupun ekstrernal akan dibahas dalam Rapat Dewan 

Dosen Prodi Pendidikan Biologi. Masukan-masukan dari hasil evaluasi akan dikaji 

untuk dapat dilaksanakan sehingga dapat digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan prodi. Selanjutnya, program-program disusun dengan 

mempertimbangkan masukan dari evaluator. Program perbaikan atau 

pengembangan dapat merupakan program baru yang direncanakan untuk tahun 

berikutnya, atau memodifikasi program yang telah ada dan siap dilaksanakan 
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pada tahun berjalan. Berikut ini beberapa upaya yang dilakukan Prodi Pendidikan 

Biologi sebagai wujud pemanfaatan hasil evaluasi :  

a. Meningkatkan minat  masyarakat  khususnya orangtua calon mahasiswa dan 

calon mahasiswa dengan cara mengenalkan Prodi Pendidikan Biologi pada 

masyarakat melalui beberapa kegiatan seperti penyelenggaraan/invitasi 

lomba Biologi, seminar pendidikan, kerjasama penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat. 

b. Mengenalkan dan membangun citra Prodi Pendidikan Biologi melalui 

penyelenggaraan  kegiatan-kegiatan berskala lokal dan nasional yang 

dipublikasikan melalui media massa radio, koran, televisi lokal dan website, 

meningkatkan kualitas penelitian yang dipublikasikan melalui berbagai 

seminar maupun jurnal.  

c. Meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat melalui upaya sertifikasi ISO 

9001 :2008 dan ISO 9001:2015 

d. Meningkatkan mutu lulusan, Prodi Pendidikan Biologi melakukan upaya-

upaya sebagai berikut : 

 Mengoptimalkan fungsi pembimbing yang meliputi pembimbing akademik, 

KKL, KKN, tugas mandiri seminar, dan skripsi dengan menyusun dan 

menerapkan instruksi kerja (IK)  (Lampiran SE 5). 

 Menetapkan dan menerapkan secara konsisten prosedur pemantauan 

proses pembelajaran sesuai standar ISO 9001:2008. 

 Menyediakan unit bimbingan konseling dan pembinaan karier mahasiswa.  

 Menerapkan early-warning system oleh Pembimbing Akademis, sesuai 

SK Rektor Nomor 316/UN.27/PP/2012 tentang pengelolaan pendidikan 

dan penyelenggaraan pembelajaran jenjang Akademik S1.  

 Mengembangkan WEB prodi guna mengoptimalkan arus informasi juga 

memudahkan akses e-book maupun e-journal.  

 Menambahkan mata kuliah English for Biology.  

 Memberi pelatihan bahasa Inggris dan teknologi informasi bagi dosen dan 

mahasiswa.  

 Pengiriman mahasiswa ke luar negeri.  

 Meningkatkan kualitas Dosen melalui pelatihan, workshop, lokakarya 

pengembangan pendidikan Biologi berbasis pembelajaran inovatif.  
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 Meningkatkan kualitas dosen dengan cara mengirim dosen untuk studi 

lanjut S3. 

 Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan Lesson Study. 

 Mengembangkan perkuliahan berbasis SPADA.  

 Meningkatkan kualitas mahasiswa berupa pelatihan minat dan bakat. 

 Meningkatkan kualitas mahasiswa dengan mengirim mahasiswa dalam 

berbagai lomba ilmiah dan olimpiade biologi  baik tingkat lokal maupun 

nasional.  

 Melakukan peninjauan kurikulum secara berkala.  

 Meningkatkan kualitas mahasiswa dengan membimbing mahasiswa 

dalam penelitian kompetitif 

 

15. Kerjasama dan kemitraan instansi terkait dalam pengendalian mutu. 

Program kerjasama, yang telah dilaksanakan Prodi Pendidikan Biologi 

antara lain :  

a. Kerjasama dengan MGMP dalam berbagai kegiatan dan  pelatihan 

pengembangan kurikulum. 

b. Organisasi keilmuan/profesi yaitu Himpunan Peneliti dan Pendidik Biologi  

(HPPBI). Bentuk  kerjasama  dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, 

dan pelatihan. 

c. Kerjasama dengan sekolah menengah dan Diknas dalam rangka 

Pendampingan Kurikulum 2013, pembimbingan olimpiade biologi, 

pelaksanaan PPL dan lain-lain. 

d. Kerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia dan Luar negeri.  Upaya 

menjalin kerjasama dengan luar negeri, melalui universitas telah menjalin 

kerjasama dengan beberapa universitas di luar negeri antara lain : 

Universitas Teknologi Mara (UiTM ) Selangor Malaysia, Universiti 

Kebangsaan Malaysia, Malaysia, National Dong Hwa University, Hualien, 

Taiwan, The Australian Council For Educational Research Ltd,  Murdoch 

University, Australia, Curtin University, Australia, Punjabi University Patiala, 

India, Thepsatri Rajabhat University, Lop Buri, Thailand, The University Of 

The Philippines Los Banos, Greefet university. Bentuk kerjasama difokuskan 
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pada upaya untuk memperkuat, memajukan dan mengembangkan bidang 

akademik dan industri atas dasar persamaan dan saling menguntungkan. 

 

Tabel 2. Analisis SWOT Komponen B Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem 
Pengelolaan dan Penjaminan Mutu 

KOMPONEN 2 STRENGHT WEAKNESS 

 

Tata Pamong, 
Kepemimpinan, 
Sistem  pengelolaan 
dan Penjaminan 
Mutu 

 Tata pamong 
memudahkan koordinasi. 

 Kepemimpinan 
demokratis. 

 Komitmen menjalankan 
penjamu 

 Tata pamong belum 
bekerja secara sistematis 
dan disiplin. 

 Penjamu belum 
dijalankan secara optimal 

OPORTUNITY SO WO 

 Mempunyai jejaring 
dengan institusi lain 

 

 Meningkatkan kerjasama 
dengan prodi pbio lain 
yang bertaraf 
internasional 

 Mengoptimalkan sistem 
penjamu prodi 

THREAT  ST  WT 

 Tumbuhnya Prodi 
PBio di Universitas 
lain  yang 
berorientasi 
internasional  

 Mengupayakan 
berstandar internasional 

 Mengoptimalkan sistem 
penjaminan mutu 
internasional 

 

Prioritas Pengembangan Program Studi terkait dengan Komponen B, sebagai 

berikut: 

1. Melaksanakan penjaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan guna 

mengantisipasi perubahan kebijakan. 

2. Terus meningkatkan kerjasama dengan prodi sejenis dari institusi lain, 

khususnya dalam rangka perbaikan sistem pengelolaan program studi. 

3. Perlu job deskripsi yang jelas kepada dosen Prodi Pendidikan Biologi dalam 

pengembangan program studi, termasuk reward dan punishment nya. 

4. Tatapamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan 

system informasi pada Prodi Pendidikan Biologi perlu diarahkan agar memiliki 

kualitas berstandar internasional.
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KOMPONEN C 

Mahasiswa dan Lulusan 
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C. Mahasiswa dan Lulusan 

1. Sistem rekruitmen dan seleksi calon Mahasiswa 

Penerimaan mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi dilakukan melalui tiga jalur 

resmi, yaitu SNMPTN, SBMPTN dan UMB-PT. Ketiga jalur ini memberikan 

peluang yang lebih besar kepada calon mahasiswa untuk mengenyam pendidikan 

tinggi. Proses rekruitmen di Prodi Pendidikan Biologi dilakukan serentak dengan 

sistem perekrutan mahasiswa baru di UNS. Berdasarkan sistem penerimaan 

mahasiswa, maka jumlah mahasiswa yang terekrut melalui jalur SBMPTN adalah 

tertinggi dibandingkan kedua jalur yang lainnya (43,8%).  

Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dibanding daya tampung sudah 

mencapai angka 34,4 atau dalam kategori sangat baik, Namun, rasio mahasiswa 

baru regular yang melakukan registrasi dibandingkan dengan calon mahasiswa 

baru yang lulus seleksi mencapai 94,4%, atau dalam kategori baik. Rasio ini perlu 

ditingkatkan agar menjadi sangat baik (lebih dari atau sama dengan 95%). Upaya 

yang perlu dilakukan adalah mengintensifkan promosi dan informasi kepada calon 

mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS melalui SMA-SMA.  Upaya lain 

yang dapat dilakukan adalah merevisi sistem seleksi dengan memberikan 

kesempaatan kepada peminat pilihan pertama yang nilainya di bawah passing 

grade untuk diseleksi ulang melalui jalur UMB-PT. 

Analisis terhadap tren calon mahasiswa yang lolos seleksi tetapi tidak 

melakukan pendaftaran menunjukkan bahwa ada beberapa alasan yang 

melatarbelakangi, yaitu kecenderungan untuk memilih jurusan yang popular 

(kedokteran, teknik, ekonomi), ketidakpastian pilihan jurusan/prodi/universitas 

calon mahasiswa, keinginan mahasiswa untuk memilih prodi yang sama tetapi di 

universitas yang lebih baik kualitasnya, dan kemungkinan karena alasan ekonomi 

dan lokasi tinggal. Oleh karena itu, Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS perlu 

meningkatkan kualitas agar mampu bersaing dengan prodi-prodi Pendidikan 

Biologi di universitas lain di Indonesia, dan bahkan menjadi pilihan bagi calon 

mahasiswa yang bercita-cita menjadi guru Biologi atau bekerja di bidang 

pendidikan biologi.  

Calon mahasiswa yang diterima dan mendaftar kembali selama 5 tahun 

terakhir mencapai rasio  94,4%. Masih tingginya animo calon mahasiswa dan 
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keketatan persaingan, memberi peluang bagi Prodi Pendidikan Biologi untuk 

mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas (Gambar 10).  

 

Gambar 10 Jumlah mahasiswa lolos seleksi dan mahasiswa yang melakukan 
registrtrasi pada TS-4 sampai TS. 

 

2.  Profil Mahasiswa: Akademik, Sosioekonomi, Pribadi (termasuk 

Kemandirian dan Kreativitas) 

Jumlah mahasiswa secara keseluruhan di tahun  2018 sebanyak 237. 

Ditinjau dari asal daerah, sejak lima tahun terakhir, sebagian besar mahasiswa 

Prodi Pendidikan Biologi berasal dari Propinsi Jawa Tengah (85%) selebihnya 

(15%) berasal dari luar JawaTengah, yaitu Provinsi Jawa Timur, DIY, Jawa Barat, 

DKI Jakarta, Sumatera dan Kalimantan (Gambar 11a). Fakta ini menunjukkan 

bahwa Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS merupakan pilihan utama bagi calon 

mahasiswa dari Jawa Tengah, namun sebaran mahasiswa menurut asal masih 

belum bervariasi. Oleh karena itu, Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS perlu 

melakukan promosi ke daerah/kota di luar Jawa Tengah. Sejalan dengan 

meningkatnya peringkat UNS di Indonesia dan di tingkat dunia akan menjadikan 

prodi-prodi di bawah UNS mempunyai daya jual yang tinggi. 
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Gambar  11a.  Asal Daerah Mahasiswa dan b. latar belakang pendidikan 

mahasiswa  Prodi Pendidikan Biologi Tahun 2018 
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Latar belakang pendidikan mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi, yaitu  

lulusan SMA sebesar  99% dan sisanya lulusan SMK sebesar 1% (Gambar 10b). 

Secara umum lulusan SMK yang mendaftar berasal dari SMK Farmasi atau yang 

sejenis, terutama yang mempunyai mata pelajaran Biologi. Sedangkan pekerjaan 

orang tua mahasiswa mayoritas adalah PNS sebesar 39% selanjutnya Buruh dan 

Petani sebesar 28%, Wiraswasta sebesar 24%, Pegawai Swasta sebesar 9%. 

Dilihat dari aspek sosial ekonomi orangtua, mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi 

sebagian besar tergolong berasal dari keluarga dengan pendapatan 

sedang/menengah (Gambar 12). Fakta keberagaman latar belakang orang tua 

menunjukkan keluasan akses masyarakat terhadap Prodi Pendidikan Biologi FKIP 

UNS.  

  
Gambar  12. Jenis Pekerjaan Orangtua Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi  
 

Prestasi akademik mahasiswa  menunjukkan  trend yang baik. Mahasiswa 

dengan IPK di atas 3,5 meningkat selama tiga tahun terakhir berturut-turut 11%, 

12%, dan 38%. Suasana akademis yang cukup bagus di Prodi Pendidikan Biologi 

mendukung prestasi akademik mahasiswa. Pengembangan kemandirian dan 

kreativitas mahasiswa perlu ditingkatkan, karena angka partisipasi mahasiswa 

dalam kompetensi regional/nasional/internasional masih rendah. Pada tiga tahun 

terakhir, jumlah mahasiswa yang mengajukan proposal PKM rata-rata 15 orang, 

namun proposal yang lolos hanya terbatas 1-2 proposal atau 5-10 mahasiswa. 

Keterlibatan mahasiswa pada LKTI, proyek penelitian, Lomba Gagasan Tertulis 

dan Lomba Essay Nasional, lomba Kreativitas Tari juga telah tercatat. Demikian 

pula dengan sejumlah mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi yang aktif mengikuti 

Seminar Nasional maupun Internasional. Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS perlu 

39%

28%

24%

9%

PNS Buruh dan Petani Wiraswasta Swasta
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melakukan pembinaan yang lebih intensif kepada mahasiswa, mengumpulkan dan 

menyebarkan informasi kepada mahasiswa untuk ikut aktif dalam berbagai 

kompetisi di tingkat regional/nasional/internasional. 

3.  Keterlibatan Mahasiswa dalam Berbagai Komisi yang Relevan 

Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi memiliki keterlibatan yang aktif sebagai 

panitia pelaksana dalam kegiatan-kegiatan keilmuan yang dilaksanakan oleh 

Prodi, seperti Sembio (Seminar Nasional Biologi dan Pembelajarannya), 

ICoSMEE (International Conference on Science, Mathematics, Environment and 

Education), ICTTE (International Conference on Teacher Training and Education), 

dan menjadi LO/buddy pada kegiatan PPL Internasional, serta pada pelatihan dan 

lomba microteaching. Ada beberapa organisasi kemahasiswaan di atas tingkatan 

program studi dimana mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi terlibat sebagai komisi, 

antara lain : (1) Konggres Mahasiswa Fakultas, (2) Dewan Perwakilan Mahasiswa 

Fakultas, (3) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (sebagai ketua tahun 2013), 

(4) UKM di tingkat Fakultas dan Universitas, (5) Himpunan Mahasiswa Jurusan 

PMIPA (sebagai ketua tahun 2013). Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi juga 

terlibat dalam Tim Unit Penjaminan Mutu dan Tim Akreditasi, dengan adanya 

perwakilan ini, diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan kedua tim tersebut 

dapat tersosialisasikan dan tertangani dengan baik. Hal ini memiliki arti bahwa 

mahasiswa juga terlibat aktif dalam membantu, menjaga dan meningkatkan mutu 

pendidikan Prodi. Ke depan, prodi perlu memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk terlibat dalam komisi kejuruan yang relevan pada level nasional. 

4.  Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa 

Berbagai kegiatan ekstrakurikuler di tingkat universitas dapat dikelompokkan 

ke dalam lima bidang, yaitu: 1) Bidang Penalaran: UPKPM yaitu Unit 

Pengembangan Kreativitas Penalaran Mahasiswa; 2) Bidang Minat, Bakat, seni 

dan pengembangan karir: dibentuk berbagai Unit kegiatan mahasiswa yang 

dibimbing oleh seorang dosen yang terdiri dari 23 UKM, yakni: KMS (Korps 

Mahasiswa Siaga), Pramuka, Garba Wira Bhuana, Marching Band, BKKT (Badan 

Koordinasi Kesenian Tradisional), SR-PMI, Bola Basket, Tenis Meja, Bulu Tangkis, 

Bola Volly, PPS Betako Marpati Putih, Perkemi, Perisai Diri, PSHT, Tapak Suci, 

Taekwondo, INKAI, PSM Voca Rudita, UKMI, PMK, KMK, KM Hindu, LPM 

Kentingan. Selain kegiatan tersebut, terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa yang 
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profesional meliputi SAR dan KOPMA; 3) Bidang Kesejahteraan: COOP 

(Cooperative Education) atau Program pekerja Belajar Terpadu; 4) Bidang 

Pengabdian Pada Masyarakat; dan 5) Bidang Alumni: IKA UNS. Selain itu terdapat 

DEMA dan BEM. 

Kegiatan ekstrakurikuler bersifat akademik yang dilakukan mahasiswa 

adalah Olimpiade biologi, lomba penulisan karya ilmiah, sedangkan kegiatan 

ekstrakurikuler yang bersifat nonakademik antara lain adalah lomba aktifis 

berprestasi, Musabaqah Menulis Kandungan Al Qur’an, Lomba Speak up English 

Contest, Pemilihan Duta FKIP UNS dan Lomba Pemilihan model .Selain itu di 

lingkungan fakultas juga terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dapat 

diikuti oleh mahasiswa, antara lain pencinta alam, paduan suara mahasiswa, bela 

diri, dan SKI. 

5. Keberlanjutan Penerimaan Mahasiswa (Minat Calon Mahasiswa dan 

Kebutuhan akan Lulusan Program Studi) 

Keberlanjutan penerimaan mahasiswa akan terus dijaga dengan berbagai 

cara: sosialisasi ke SMA-SMA, penyelenggaraan Olimpiade Biologi untuk siswa 

SMA,  penyebaran informasi melalui website http://biologi.fkip.uns.ac.id/ maupun 

website UNS http://www.uns.ac.id. 

Lulusan Prodi Pendidikan Biologi masih sangat dibutuhkan baik dalam skala 

lokal, regional, maupun nasional, hal ini dapat dilihat dari permintaan tenaga 

pengajar biologi oleh institusi lain ke UNS dan masa tunggu mahasiswa yang 

relatif pendek, dengan rata-rata kisaran pertahun 2,6 bulan  (Gambar 9).  

6. Pelayanan untuk Mahasiswa 

Pelayanan-pelayanan kepada mahasiswa di Prodi Pendidikan Biologi antara 

lain berupa bimbingan dan konseling, career development centre (CDC), 

pengembangan minat dan bakat/ ekstrakurikuler, organisasi kemahasiswaan, 

pembinaan terhadap kelompok-kelompok studi dan pembinaan softskill. Beasiswa 

untuk mahasiswa berupa Bidik Misi, Supersemar, Bank Indonesia, Bantuan Biaya 

Pendidikan PPA (BBP-PPA), BBM, PPA,Yayasan Hidup Bahagia, PT. Wijaya 

Karya Tbk., Bank BRI, Toyota Astra, Yayasan Pelayanan Kasih A & A. Rahmat, 

Yayasan Marga Jaya, Yayasan Tunas Muda Cendekia, Beasiswa Mahasiswa 

Kurang Mampu Provinsi Jawa Tengah, Yayasan Margajaya-Sejahtera, BCA 

Finance, PT. Djarum. Mahasiswa dapat mengakses informasi tentang beasiswa 

http://biologi.fkip.uns.ac.id/
http://www.uns.ac.id/
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dan mengajukan permohonan/pendaftaran beasiswa melalui laman: 

https://sibea.mawa.uns.ac.id/ sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan studi 

dengan lancar tanpa kendala finansial. Pelayanan kesehatan untuk mahasiswa 

dilakukan terpusat di Unit PelayananKesehatan (Medical Center UNS) secara 

cuma-cuma. Pelayanan meliputi rawat jalan maupun penanganan kasus-kasus 

darurat yang mungkin terjadi saat berada di kampus. Medical Centre terdiri dari 4 

divisi, di antaranya: Kesehatan Umum, Gigi, Mata serta Telinga Hidung dan 

Tenggorokan (THT). Selain itu juga terdapat fasilitas apotik dan 2 unit ambulan 

untuk menangani transfer pasien yang membutuhkan perawatan darurat ke rumah 

sakit terdekat dengan fasilitas yang lebih lengkap. 

a. Bantuan Tutorial yang Bersifat Akademik 

Kesempatan remediasi diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi 

kompetensi yang diharapkan. Sistem remediasi berupa remedial teaching dan 

remedial test dilakukan terhadap mahasiswa yang berdasarkan hasil ujian tengah 

semester atau ujian akhir semester belum mencapai kompetensi. Selain itu sistem 

asistensi dan responsi juga ditawarkan untuk memberikan bantuan kepada 

mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar. Deteksi terhadap kesulitan belajar 

mahasiswa perlu dilakukan oleh semua dosen secara dini untuk membantu 

mahasiswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Peran penjaminan mutu Prodi 

dapat ditingkatkan dalam konteks ini, yaitu memantau sistem remediasi yang 

berlangsung di setiap perkuliahan. 

b. Informasi dan Bimbingan Karir 

 Untuk dapat memberikan informasi karir Informasi lowongan pekerjaan 

diberikan kepada calon lulusan atau lulusan fresh graduate. Pelaksanaan 

program-program tersebut dikoordinir oleh Tim Career Development Center (CDC) 

Fakultas dan Tim Pusat Pembimbingan dan Konseling (PBKPK) LPP UNS.  

c. Konseling Pribadi dan Sosial. 

Bentuk kegiatan berupa konsultasi, konseling, dan bimbingan terhadap 

setiap mahasiswa dilakukan oleh pembimbing akademik (PA) yang ditunjuk oleh 

PS. Jika ada mahasiswa yang belum tuntas penyelesaian masalahnya akan 

dibantu oleh Tim Pusat Pembimbingan dan Konseling (PBKPK) LPP UNS. 

Pelaksanaan pembimbingan dengan PA dan Tim BKPK dilakukan setiap saat 

https://sibea.mawa.uns.ac.id/
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sesuai kesepakatan. Hasil yang diharapkan mahasiswa dapat mengatasi 

permasalahan yang dihadapi dan dapat mengikuti kegiatan akademik dengan 

lancar. Untuk pemantauan pembimbingan oleh PA semua tercatat pada formulir 

pantauan pembimbingan akademik yang diberikan kepada tiap mahasiswa. 

7.  Kompetensi dan Etika Lulusan yang Diharapkan 

Lulusan Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS diharapkan memiliki kompetensi 

utama sesuai SKL yang tertera dalam kurikulum, selain itu lulusan Prodi 

Pendidikan Biologi juga harus menguasai kompetensi pendukung.  Dengan 

kompetensi tersebut diharapkan lulusan Prodi Pendidikan Biologi memiliki daya 

saing untuk mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya. 

8. Hasil Pembelajaran 

a. Kompetensi yang dicapai Dibandingkan dengan yang Diharapkan 

Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan adalah 

95 %. Bagi mahasiswa yang belum memenuhi kompetensi maka segera diberi 

tutorial dan tugas-tugas tertentu sampai kompetensinya terpenuhi.  

b. Kesesuaian Kompetensi yang dicapai dengan Tuntutan dan Kebutuhan 

Pemanfaat Lulusan 

Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan kebutuhan 

pemanfaatan lulusan tercermin pada hasil tracer study dan angket kepuasan 

pengguna atau pemanfaat lulusan. Pemanfaat menilai bahwa lulusan 

mempunyai kemampuan yang ‘sangat baik’ dan ‘baik’ pada aspek Integritas 

(etika dan moral), bahasa Inggris, penggunaan teknologi tnformasi, komunikasi 

dan  kerjasama tim sedang pada aspek profesionalisme dan kerjasama tim 

memberi nilai cukup. Kompetensi yang dicapai oleh lulusan telah memberikan 

bekal dan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan lulusan. Namun prodi masih 

terus berupaya meningkatkan kompetensi profesiolisme dengan merekontruksi 

kurikulum secara kontinyu dan meningkatkan pemahaman terhadap konsep 

biologi.  

c. Data Tentang Kemajuan , Keberhasilan, dan Kurun Waktu Penyelesaian 

Studi Mahasiswa (termasuk IPK dan yudisium lulusan) 

     Dalam kurun waktu lima tahun Prodi Pendidikan Biologi telah meluluskan 

327  orang. Selama lima tahun terakhir  mahasiswa  Prodi Pendidikan Biologi 

mencapai prestasi yang cukup baik dengan IPK rata-rata 3,48. Prestasi 
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mahasiswa ini sudah mencapai target untuk tiga tahun kedepan, dari target 3,5 

pada tahun 2023. Jumlah lulusan dengan predikat cum laude (IPK > 3,5) 

meningkat selama tig tahun berturut-turut 11%, 12% dan 38%. Lama studi rata-

rata 4,4 tahun. Jangka waktu studi ini sudah mendekati  waktu ideal kelulusan 

mahasiswa S1 secara umum, yaitu kurang atau sama dengan 4,5 tahun 

(Gambar 13). 

 

 

 

 

 

 

d. Kepuasan Lulusan 

Kepuasan lulusan dalam hal ini alumni ditinjau dari dua aspek yaitu kurikulum 

dan kualitas layanan pembelajaran di Prodi Pendidikan Biologi. Data kepuasan 

lulusan dikoleksi melalui komunikasi lewat media sosial maupun pertemuan 

langsung dalam forum temu alumni. Hasil koleksi data menunjukkan bahwa 

lulusan (sangat puas/puas/kurang puas/tidak puas) terhadap kurikulum yang 

diimplementasikan di Prodi Pendidikan Biologi  dan lulusan (sangat puas/ puas/ 

kurang puas/tidak puas) terhadap kualitas layanan pembelajaran di Prodi 

Pendidikan Biologi.  

Pada forum temu alumni terjaring masukan yang pada prinsipnya 

menyatakan bahwa lulusan sangat puas dan puas dengan implenentasi kurikulum 

dan kualitas layanan pembelajaran di prodi. Selain itu, pada forum temu alumni 

terjaring masukan diantaranya : 1) perlunya pendidikan karakter diberi wadah 

dalam mata kuliah khusus terpisah dari mata kuliah lain; 2) perlunya calon lulusan 

dibekali pengetahuan tambahan yaitu pengelolaan sekolah agar siap jika 

mendapat tugas di luar tugas utama sebagai guru biologi diantaranya tugas 

sebagai kepala sekolah, pembimbing ekstrakurikuler ataupun pembimbing 

olimpiade; 3) harapan lulusan agar mata kuliah dasar selain biologi yaitu fisika, 

kimia tetap ada dalam kurikulum karena pada prakteknya sebagain lulusan prodi 
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Gambar 13. Prestasi mahasiswa pendidikan biologi. A. Rerata indeks prestasi 

selama 5 tahun. B. Rerata masa studi selama 5 tahun. 
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yang bekerja sebagai guru SMP sering mendapat tugas mengampu pelajaran IPA 

secara umum; dan  4) kemampuan bahasa asing secara kontinyu  diterapkan 

dalam mata kuliah.  

Prodi sebagai suatu institusi penghasil tenaga kependidikan Biologi selalu 

berupaya meningkatkan kualitas layanan diantaranya dengan mengakomodir 

masukan dari alumni yang konstruktif. Pada kurikulum Prodi Pendidikan Biologi 

dimasukkan mata kuliah magang 1, 2 dan 3 dalam bentuk praktek langsung di 

sekolah sebagai salah satu upaya pembekalan pendidikan karakter dan 

pembekalan kompetensi sosial yang bermanfaat bagi calon lulusan. Selain itu, 

Prodi Pendidikan Biologi juga berupaya meningkatkan kemampuan bahasa asing 

calon lulusan dengan mendorong publikasi karya ilmiah calon lulusan 

berkolaborasi dengan dosen pada media atau forum berbahasa asing, 

mengakomodasi mata kuliah English for Biology pada kurikulum dan tetap 

mewajibkan calon lulusan harus lulus tes kompetensi Bahasa Inggris dalam 

bentuk nilai EAP sebagai prasyarat ujian skripsi.  Langkah-langkah tersebut 

dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas prodi yang 

berimplementasi pada kepuasan lulusan.  

9.   Kepuasan Pemanfaat Lulusan dan Keberlanjutan Penyerapan Lulusan 

Kepuasan pemanfaat atau pengguna lulusan diketahui melalui koleksi data 

angket/kuisioner kepuasan pengguna lulusan yang didistribusikan melalui 

kunjungan langsung, media sosial dan laman web online. Hasil evaluasi angket 

kepuasan pemanfaat lulusan menunjukkan bahwa pemanfaat lulusan puas 

dengan kualitas output Prodi Pendidikan Biologi. Pemanfaat lulusan memberikan 

penilaian memuaskan dan sangat memuaskan terhadap kinerja lulusan secara 

umum. Penilaian terhadap  kompetensi keilmuan (profesionalisme) masih dalam 

taraf cukup sebanyak 36,8% dan baik 57,89% (Gambar 14). Menjadi tantangan 

untuk meingkatkan kompetensi profesionalisme. Uapaya yang dilakukan adalah  

pengembangan model dan sistem perkuliahan dan praktikum, perbaikan kegiatan 

layanan pembelajaran dan rekonstruksi kurikulum.  Hal ini dilakukan sebagai salah 

satu upaya peningkatan keberlanjutan penyerapan lulusan. 
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Keberlanjutan penyerapan lulusan dilakukan selain melalui komunikasi aktif 

antara prodi dengan pengguna lulusan, juga dilakukan melalui program Career 

Development Centre (CDC) dan pembangunan jejaring. Berdasar informasi yang 

diperoleh dari pengguna lulusan maka Prodi Pendidikan Biologi  membantu 

memberikan informasi pekerjaan yang dapat digunakan oleh lulusan fresh 

graduate melalui kerja sama dengan Tim CDC FKIP UNS lewat laman 

www.cdc.uns.ac.id, facebook dan whatsapp group. 

Jejaring yang dibentuk dalam hal ini adalah bentuk kerjasama yang saling 

menguntungkan, instansi tempat kerja lulusan dapatdigunakan untuk kegiatan 

magang mahasiswa dan penelitian (misalnya Magang 3 atau PPL), dalam rangka 

meningkatkan keahlian dan kompetensi lulusan. Dalam hal ini alumni yang bekerja 

sebagai guru berperan sebagai guru pamong. Berkaitan dengan alumni maka 

dibentuk jejaring alumni yaitu ikatan alumni Pendidikan Biologi UNS yang berada 

di bawah koordinasi IKA UNS (Ikatan Alumni UNS). Kegiatan yang dapat dilakukan 

adalah berbagi informasi pekerjaan kepada alumni dan kemudian informasi 

tersebut disebarkan melalui media sosial dengan alamat 

:https://www.facebook.com/pbiologifkipUNS dan akun Whatsapp. 
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Gambar 14. Kepuasan pemanfaat lulusan Prodi Pendidikan Biologi 
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https://www.facebook.com/pbiologifkipUNS


Evaluasi Diri  Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UNS Surakarta   
55 

 

10. Produk Program Studi Berupa Model-model, Karya Inovatif, Hak Paten, 

Hasil Pengembangan Prosedur Kerja, Produk Fisik sebagai Hasil 

Penelitian. 

Beberpa produk media pembelajaran  yang telah dihasilkan oleh Program 

Studi Pendidikan Biologi yaitu preparat histologi jaringan tumbuhan dan hewan. 

Beberapa karya inovatif  yang dideseminasikan dalam  bentuk poster dan karya 

ilmiah pada jurnal  nasional terakreditasi dan internasional.  

Produk HKI berupa  media pembelajaran ekologi dengan teknologi 

augmented reality untuk mengakomodasi generasi 4.0 yang memiliki karekteristik 

gaya belajar yang sangat terkoneksi dengan gadget. Media tersebut telah 

dirancang dengan indikator capaian hasil belajar yang relevan dengan penguatan 

unsur unsur dalam New Ecological Paradigm. Media augmented ini bernama: “ 

eco-AR 1” , eco-AR 2 dan eco-AR 3 “ telah diunggah dalam play store, sehingga 

sudah dapat digunakan dalam pembelajaran (Gambar 15).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Produk fisik hasil penelitian tumbuhan Indigofera  penghasil pewarna tekstil 

telah dihasilkan dalam bentuk pasta dan powder. Pewarna ini telah diaplikasikan 

dalam batik warna alam yang bekerjasama dengan UKM di Jogjakarta.  Beberapa 

produk batik dengan warna alam indigo (Gambar 16).  

 

Gambar 15. Produk HKI media augmented reality : “ eco-AR 1” , eco-AR 2 dan eco-

AR 3 “ dalam pembelajaran ekosistem.  
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Tabel 4 Analisis SWOT Komponen C Mahasiswa dan Lulusan 

Komponen C Strength Weakness 

Mahasiswa dan 
Lulusan  

 Input mahasiswa yang 
baik  

 Ketersediaan layanan 
akademik (laboratorium 
terpadu MIPA, Lab 
Pusat MIPA, Lab 
Pembelajaran Biologi, 
Lab. Mikroteaching, 
Labschool (Sekolah 
mitra), Perpustakaan, 
SAT, ICT centre, 
UP2B, Unit Bimbingan 
Konseling,    
 

 Asal mahasiswa masih 
didominasi dari 
wilayah Jateng 

 Tingkat kunjungan 
/pemanfaatan sarana 
prasarana layanan 
akademik masih 
kurang 
 

Mahasiswa  Terdapat 48 
mahasiswa 
telahmempresentasika
n karya tulis ilmiah 
pada seminar nasional 
dan terdapat 6 
mahasiswa telah 
mempresentasikan 
karya tulis ilmiah pada 
seminar internasional 
selama kurun waktu 
tiga tahun terakhir.  

 

 Kemampuan 
penulisan karya ilmiah 
dan penguasaan 
Bahasa asing 
mahasiswa masih 
kurang 
 

Gambar 16. Produk  batik hasil  aplikasi pewarna indigo dari tanaman Indigofera.  
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 Mahasiswa  Dokumen Standar 
kompetensi lulusan 
(SKL) telah disusun, 
divalidasi dan syahkan 
oleh Dekan FKIP 

 Persentase lulusan 
dengan IPK di atas 3,5 
mengalami 
peningkatan pada 
lulusan 5 tahun terahir.  

 Dokumen Standar 
kompetensi lulusan 
(SKL)/Capaian 
Pembelajaran  hasil 
rumusan Asosiasi Prodi 
Pendidikan Biologi belum 
mendapatkan 
pengakuan dari 
Direktorat Jenderal 
Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan 
(Belmawa) Kemristekdikti 

 Angka Efisiensi 
Edukasi (AEE) 0,33 
pada tahun akademik 
2017/2018  

 Lulusan 

 
 Ada 86,3% lulusan 

bekerja sesuai 
dengan bidangnya 

 Jaringan alumni antar 
angkatan masih lemah 

 Lulusan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tingkat kepuasan 
pengguna 
yang baik (93, 9%) 

 Masa tunggu 
memperoleh 
pekerjaan tidak 
lama (2,6 bulan) 

 Tersedia laman dan 
medsos pelacakan 
alumni 
http://www.biologi.fkip.
uns.ac.id;  
www.legalisir.fkip.uns.
ac.id); grup WA alumni 
pendidikan Biologi) 

 

 

 Peran alumni terhadap 
prodi belum optimal 

Opportunity SO WO 

 Keterbukaan akses 
aktualisasi diri 
mahasiswa untuk 
berprestasi 
 

 Meningkatnya 
keterlibatan mahasiswa  
dalam 
mempresentasikan 
paper (hasil karya) , 
karya tulis ilmiah pada 
seminar nasional dan 
internasional 

 

 Meningkatkan 
aksesibilitas riset, 
kemampuan penulisan 
karya ilmiah, dan 
kemamuan berbahasa 
asing   mahasiswa 
(Pelatihan) 

 

 

 

http://www.biologi.fkip.uns.ac.id/
http://www.biologi.fkip.uns.ac.id/
http://www.legalisir.fkip.uns.ac.id/
http://www.legalisir.fkip.uns.ac.id/
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Opportunity SO WO 

 Program sertifikasi 
guru  

 Menguatkan 
kompetensi 
profesional dan 
pedagogi 
alumnimelalui 
penelitian kolaboratif 
dan pengabdian 
kepada masyarakat 

 Menguatkan jaringan 
alumni antar angkatan 
melalui workshop 
pendalaman  materi 
bidang studi dan 
pedagogi 

Threat ST WT 

 Persaingan 
SPMB semakin 
kompetitif 

 Persaingan 
program studi 
sejenis yang 
semakinkompetitif 

 Lapangan kerja yang 
terbatas dan 
kompetitif 

 Penguatan kompetensi 

profesional, pedagogi, 

sosial dan kepribadian 

mahasiswa melalui 

peningkatan kualitas 

layanan akademik dan 

non akademik  

 

 

 

 

 Penguatan kemampuan 

penulisan karya ilmiah 

(skripsi dan publikasi 

ilmiah), kemampuan 

berbahasa asing, 

percepatan masa studi 

melalui peningkatan 

kualitas layanan 

akademik dan non 

akademik berbasis IT. 

 

 

Prioritas Pengembangan Program Studi terkait dengan Komponen C, sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama dengan alumni melalui 

peningkatan IT di Prodi Pendidikan Biologi. 

2. Peningkatan kekuatan jaringan alumni antar angkatan melalui kegiatan 

sarasehan rutin yang melibatkan alumni lintas angkatan. 

3. Peningkatan peran alumni terhadap Prodi Pendidikan Biologi melalui kegiatan 

sarasehan rutin, penelitian  dan pengabdian masyarakat dengan melibatkan 

alumni. 

4. Mengirim dan memberi pendampingan mahasiswa dalam berbagai lomba 

bidang akademik maupun nonakademik dengan memanfaatkan kelompok 

studi baik tingkat nasional maupun internasional.  

5. Memberikan pelatihan pengembangan minat dan bakat kepada mahasiswa 

dengan sumber eksternal maupun internal untuk meningkatkan secara 

kualitatif dan kuantitatif iklim kompetisi akademik dan nonakademik  
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6. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama dengan lembaga/institusi lain 

untuk pemenuhan tenaga pendidik dan beasiswa. 

7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat bagi mahasiswa melalui program pelatihan penulisan karya 

ilmiah/proposal penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk mahasiswa. 
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KOMPONEN D 

Sumber Daya Manusia (SDM) 
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D. Sumber Daya Manusia (SDM)   

1. Sistem rekruitmen dan seleksi dosen dan tenaga pendukung 

Rekruitmen pegawai dilaksanakan berdasarkan Prosedur Mutu Penyusunan 

Formasi Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di UNS No.UN27.16.2.PM01 .2013 dan 

Prosedur Mutu Rekruitmen CPNS UNS No.UN27.16.2.PM02.2013. Penerimaan 

dosen non PNS dilakukan berdasarkan Peraturan Rektor UNS No. 

379/UN27/KP/2012. Sistem rekrutmen dan pemberhentian dosen berdasarkan 

persyaratan berdasarkan UU nomor 14 tahun 2005. Sistem penerimaan dosen 

dan tenaga kependidikan dilakukan secara terbuka dan transparan menggunakan 

media cetak dan internet http://rekrutmen.uns.ac.id).   

Pengembangan profesionalisme dosen Prodi Pendidikan Biologi  mengacu 

pada Peraturan Rektor UNS No. 222/UN27/PP/2012 tentang Sistem 

Pengembangan Profesionalisme Dosen (SP2D) di Universitas Sebelas Maret. 

(http://kjm.uns.ac.id/phocadownload/userupload/c0ba88b8bc/2012PR222SPPD.

pdf).  Adapun prosedur pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan di Prodi 

Pendidikan Biologi  mengacu pada Prosedur Mutu Bagian Kepegawaian UNS 

No.UN27.16.2.PM51.  

2. Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Pengelolaan dosen dan tenaga pendukung dilakukan oleh Fakultas. Namun 

demikian penugasan dan pembagian kerja dilakukan oleh Program Studi. 

Penilaian terhadap kinerja dosen dilakukan oleh Kepala Program Studi. Dosen 

Prodi Pendidikan Biologi. juga dievaluasi oleh mahasiswa melalui evaluasi proses 

perkuliahan dan pembimbingan skripsi. 

Penilaian kinerja dosen dilakukan melalui Sasaran Kinerja Pegawai atau 

(SKP) tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Bagi dosen 

yang tidak menunjukkan kinerja yang baik, akan diberi pembinaan dan atau  

peringatan secara lisan, tertulis, atau tindakan. Dalam hal dipandang perlu,  

dilaporkan kepala Program Studi kepada pimpinan yang lebih tinggi untuk 

mendapatkan sanksi berupa sanksi akademik, sanksi administratif, atau moral 

yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai 

KOMPONEN D 

         Sumber Daya Manusia (SDM) 

 

http://rekrutmen.uns.ac.id/
http://kjm.uns.ac.id/phocadownload/userupload/c0ba88b8bc/2012PR222SPPD.pdf
http://kjm.uns.ac.id/phocadownload/userupload/c0ba88b8bc/2012PR222SPPD.pdf
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negeri sipil. Di Universitas Sebelas Maret, tahun 2013 sudah ada panduan 

penyusunan penilaian sasaran kerja PNS.  

3. Profil Dosen dan Tenaga Pendukung : Mutu, Kualifikasi, Pengalaman, 

Ketersediaan (kecukupan, kesesuaian dan rasio dosen -mahasiswa).  

Prodi Pendidikan Biologi mempunyai 36 orang dosen dengan komposisi 24 

Dosen tetap bidang keahliannya sesuai Program Studi  dan 12 orang Dosen Tetap 

yang keahliannya di luar Program Studi. Kualifikasi Dosen tetap di Prodi 

Pendidikan Biologi. telah bergelar minimal S2. Sebanyak 14 orang (58,3%) dosen 

bergelar S3. Terdapat 10 orang (41,67%) dosen bergelar S2, 4 orang di antaranya 

saat ini sedang menempuh studi S3.  Dari segi jabatan, 3 orang ( 12,5%) staf 

akademik di Prodi Pendidikan Biologi memiliki jabatan guru besar, lektor kepala 7 

orang  (29,17%), Lektor 10 orang (41.67%), Asisten ahli 3 orang (12.5%) dan 

jabatan tenaga pengajar 1 orang (4,17) (Gambar 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 17. Profil dosen  Prodi Pendidikan Biologi. A. Profil berdasarkan jenjang 
pendidikan, B. Profil berdasarkan jabatan fungsional. 

   Rasio dosen dibanding mahasiswa sama dengan 1: 11 sehingga dengan rasio 

tersebut setiap dosen dapat melaksanakan tugas dengan optimal, yaitu : mengajar: 2-4 mata 

kuliah/ semester, membimbing skripsi: 3-4 mahasiswa/ semester, membimbing mata kuliah 

seminar: 3-4 mahasiswa/ semester dan menjadi pembimbing akademik : 7-20 mahasiswa. 

1) Karya Akademik Dosen (Hasil Penelitian, Karya Lainnya). 

      Dalam tiga tahun terakhir (tahun 2016 sampai 2018) sejumlah 18 orang 

tenaga ahli/ pakar dari dalam dan luar negeri ikut serta dalam berbagai kegiatan 

di Prodi Pendidikan Biologi, meliputi pembicara seminar dan dosen tamu.  Selama 

tiga tahun terakhir  dosen tetap di Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS telah 
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menghasilkan 248 judul karya ilmiah yang dipublikasi dalam berbagai bentuk, di 

antaranya jurnal ilmiah bereputasi  nasional dan internasional, prosiding seminar 

nasional dan internasional, dan buku ber-ISBN dan HAKI. Rata-rata 115 judul 

dipublikasikan setiap tahun atau rata-rata seorang dosen menghasilkan 5 judul 

karya ilmiah per tahun. Buku yang ditulis oleh dosen Prodi Pendidikan Biologi dan 

diterbitkan (memiliki ISBN) pada tahun 2017 sebanyak 2 buku dan tahun 2018 

sebanyak 2 buku. Pada tahun 2015 sebanyak 2 paten diperoleh dosen Prodi 

Pendidikan Biologi, meningkat menjadi 4 paten diperoleh  pada tahun 2017. Karya 

lain berupa teknologi tepat guna  (TTG) berupa alat kebur pembuatan pasta indigo.  

Selama tiga tahun terakhir sebanyak 89 seminar nasional maupun 

internasional telah diikuti dosen tetap sebagai penyaji dan 20 sebagai peserta.  

Beberapa dosen juga menjadi pembicara utama di berbagai kegiatan seminar 

nasional dan narasumber beberapa kegiatan workshop. Selain itu dosen juga 

terlibat dalam berbagai kegiatan pelatihan untuk meningkatkan keahlian di bidang 

masing-masing.  

Hibah penelitian dan pengabdian yang didapat dosen Prodi Pendidikan 

Biologi selama tiga tahun terakhir sejumlah 56. Dosen Prodi Pendidikan Biologi  

berperan aktif dalam kegiatan sebagai tim redaksi jurnal Nasional, Reviewer jurnal 

Nasional dan Internasional maupun sabagai reviewer seminar nasional dan 

internasional, selain itu  juga beperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Guna 

memperluas reputasi dan jejaring akademik, dosen tetap Prodi Pendidikan Biologi  

yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu  tingkat nasional adalah 100%. 

Jumlah dosen yang menjadi anggota masyarakat ilmu tingkat internasional yaitu 3 

orang (12,5%) dengan 4 organisasi internasional. 

2) Peraturan Kerja dan Kode Etik 

Pedoman hak-hak dosen, kewajiban, dan tanggung jawab dosen serta kode 

etik dosen sudah diatur oleh universitas. Pedoman tertulis untuk standar etika 

pegawai negeri sipil di lingkungan Universitas Sebelas Maret telah tersedia 

dengan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010, yang memuat: (a) Ketentuan 

Umum tentang Standar Etika Pegawai PNS. (b) Ruang Lingkup, Nilai Dasar, dan 

Etika. (c) Kewajiban dan Larangan PNS. (d) Hak, Kewajiban, dan Etika Dosen dan 

Tenaga Adminstrasi, Teknisi, Laboran, Pustakawan. (e) Hukuman Pelanggaran 

Disiplin. Kode etik dosen  dijalankan  sesuai  dengan  SK  DIRJEN  DIKTI  No. 
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48/DJ/Kep/1983 dan No. 930A/H27/KP/2008 tentang Kode etik Dosen Universitas 

Sebelas Maret. 

3) Pengembangan Staf 

Prodi Pendidikan Biologi memberikan kesempatan luas kepada dosen dan 

tenaga. Saat ini dosen yang menempuh pendidikan S-3 sebanyak 4 orang.  

Catatan untuk dosen atas nama Drs. Slamet Santosa, M.Si.  dan Bowo Sugiharto, 

S.Pd., M.Pd. diperkirakan lulus pada kependidikan untuk menempuh pendidikan. 

Kesempatan studi lanjut S3 diberikan di dalam maupun luar negeri awal tahun 

2019. Ditargetkan pada tahun 2023 sejumlah 75% staf telah berpendidikan S3. 

Selain studi secara formal, tiap tahun dilaksanakan program untuk peningkatan 

keahlian dalam melaksanakan penelitian, manajemen, dan pengelolaan sistem 

informasi.  

Tenaga kependidikan meliputi pustakawan, laboran, teknisi, analis, operator, 

programmer, administrasi dan tenaga lainnya berjumlah 100 orang. Jenjang 

pendidikan tenaga akademik bervariasi mulai dari SMA, D3, D4, S1 dan S2. 

Tenaga  kependidikan juga mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan 

kompetensinya berupa pelatihan level operator SIAKAD (Sistem Informasi 

Akademik) Online di UNS, pelatihan level administrator dan E-learning di tingkat 

fakultas serta pelatihan network administration. 

4) Keberlanjutan Pengadaan Dan Pemanfaatan 

Pengadaan dan pemanfaatan staf akan terus dilakukan. Hal itu dilakukan 

berdasarkan atas rasio kecukupan sehingga efektivitas dan efisiensi tetap terjaga. 

Sementara ini staf akademik yang ada di Prodi Pendidikan Biologi jumlahnya 

mencukupi. 

Tabel 5. Analisis SWOT Komponen D (Sumber daya manusia) 

Komponen D Strength Weakness 

 Sumber Daya    

  Manusia 

 Bidang keahlian Dosen 
bervariatif sesuai dengan 
kebutuhan program 
studi. 

 Karya akademik 
dosen, 
sebagian besar 
masih 
tingkat lokal. 

 Dosen Prodi Pendidikan 
Biologi  berpendidikan 
minimal S2 dan jabatan 
fungsionalnya minimal 
Asisten Ahli 

 Kemampuan 
beberapa dosen 
dalam penguasaan 
bahasa Inggris 
masih 
belum baik (nilai  
TOEFL <500). 

http://www.4shared.com/office/51U7GJob/Peraturan_Rektor_Kode_Etik_Dos.html
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Komponen D Strength Weakness 

  Ditinjau dari segi usia, 
jumlah dosen muda dan 
senior hampir seimbang 

 

  Beban kerja dosen 
cukup ideal. 
Dosen bersertifikat 
profesional > 90 %. 

 Sebagian besar 
dosen 
belum S3 (20%) 
 
 
 

  Dosen program studi 
yang menjadi asesor 
sertifikasi guru > 80 %. 

 

Opportunity SO WO 

 Banyak tawaran 
beasiswa untuk studi 
lanjut dosen 

 
 
 
 

 Mendorong dosen studi 
lanjut S3 

 

 Meningkatkan 
kemampuan dosen 
penelitian 

 
 
 

 Banyak tawaran 
dana penelitian dan 
pengabdian secara 
kompetisi 

 

 Mewajibkan dosen ikut 
kompetisi penelitian dan 
pengabdian 

 

 Meningkatkan 
kemampuan dosen 
menulis artikel di jurnal 
terakreditasi nasional/ 
internasional, terindeks  

 
 

 Tawarankerjasama 
dengan berbagai 
instansi 

 

 Membangun kerjasama 

 Mendorong dosen 
menulis artikel ilmiah 

 Meningkatkan 
kerjasama yang sudah 
ada 

 
Threat ST WT 

 Tuntutan agar 
dosen 
mempunyai jenjang 
akademik S3 

 Memotivasi dan 
memfasilitasi dosen 
untuk aktif mengikuti 
kegiatan ilmiah, termasuk 
melakukan penelitian dan 
pengabdian pada 
masyarakat. 

 Meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia, 
khususnya Mengirim 
dosen untuk mengikuti 
studi lanjut S3.  

 Adanya kompetisi 
yang ketat dalam 
meraih dana 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat. 

 Mengirim dosen untuk 
mengikuti pelatihan 
tentang 
penelitian dan penulisan 
karya ilmiah di journal 
nasional  dan 
internasional 
 

Prioritas Pengembangan Program Studi terkait dengan Komponen D, sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan kualitas penelitian dengan pelatihan menulis makalah ke 

jurnal internasional.  

2. Mendorong dosen meningkatkan kuantitas dan kualitas Pengabdian pada 

Masyarakat.  

3. Mengirim dosen untuk mengikuti pelatihan tentang penelitian dan 

penulisan karya ilmiah ke jurnal nasional dan Internasional.  
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4.  Mendorong dosen untuk menjadi narasumber di seminar nasional/ 

internasional 

5. Mendorong dosen yang belum studi lanjut S3 untuk studi lanjut sehingga 

di tahun 2023 sejumlah 79% dosen Prodi Pendidikan Biologi sudah 

bergelar S3. 
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KOMPONEN E 

Kurikulum, Pembelajaran, dan 

Suasana Akademik 
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E. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik  

1. Kesesuaian dengan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran 

        Kurikulum Prodi Pendidikan Biologi (PPBio) disusun mengacu pada visi, 

misi, tujuan dan sasaran prodi. Visi PPBio FKIP UNS adalah "Menjadi program 

studi bereputasi internasional dan pengembang tenaga pendidik biologi yang 

inovatif pada tahun 2031". Visi tersebut mencakup dua komponen penting, yaitu 

prodi yang bereputasi internasional, artinya dalam kaitannya dengan kurikulum, 

kurikulum berstandar internasional, dan menjadi institusi penghasil tenaga 

pendidik biologi yang inovatif.  

 Berdasarkan visi misi, tujuan dan sasaran Prodi, maka struktur kurikulum 

PPBio disusun dengan penekanan pada membekali mahasiswa dengan 

kompetensi untuk menjadi tenaga pendidik profesional yang inovatif dalam  

pembelajaran Biologi.  

 Kompetensi lulusan yang dibekalkan di PPBio meliputi komptensi utama, 

pendukung, dan lainnya. Mata kuliah kompetensi utama meliputi seperangkat 

pengetahuan utama bidang studi (biologi) dan kompetensi utama pedagogi 

sejumlah 95 SKS (65%). Mata kuliah yang dipersiapkan untuk menguatkan 

kompetensi pendukung ditetapkan sebesar 32 SKS (23% dari total SKS). 

Sejumlah 18 SKS mata kuliah wajib tempuh atau meliputi 12% dari total mata 

kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum merupakan kompetensi lainnya. Struktur 

kurikulum dengan komposisi seperti itu telah memenuhi kriteria yang ditetapkan 

di KKNI, yaitu kompetensi utama sebesar 40-80%, kompetensi pendukung 

sebesar 20-40%, dan kompetensi lainnya sebesar 0-30%.  

2. Relevansi dengan Tuntutan dan Kebutuhan Stakeholders 

Kurikulum yang berlaku saat ini di PPBio FKIP UNS adalah Kurikulum 2016 dan 

Kurikulum 2018. Kurikulum 2016 merupakan hasil rekonstruksi dari Kurikulum 

2014 yang berbasis KKNI. Perbaikan kurikulum dilaksanakan berdasarkan 

masukan dari pengguna/stakeholders, dan perkembangan pengetahuan, 

teknologi dan perubahan dalam masyarakat.  

Untuk mempertahankan relevansi kurikulum dengan tuntutan dan 

kebutuhan stakeholder, maka secara rutin PPBio FKIP UNS mengadakan 

rekonstruksi kurikulum yang melibatkan stakeholders, yang meliputi mahasiswa, 

alumni, pengguna, dan pemegang kebijakan. Penjaringan masukan yang 
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dilakukan tahun 2018 adalah pada kegiatan Temu Alumni 5 Agustus 2018, yang 

bersamaan dengan rangkaian kegiatan Sembio XV. Masukan dari stakeholders 

juga dijaring melalui penyebaran kuesioner, baik secara online maupun offline. 

Selain itu, PPBio FKIP UNS juga senantiasa menyelaraskan kurikulum prodi 

dengan kebijakan baru yang dikeluarkan Kemendikbud, Kemenristekdikti dan 

kementrian terkait lainnya, seperti adanya revisi Kurikulum 2013 pada tahun 2016, 

2017 dan 2018 yang dipergunakan di level pendidikan dasar dan menengah.   

Perubahan yang dilakukan PPBio tidak saja dengan memasukkan mata 

kuliah baru, tetapi juga memperbaharui mata kuliah agar kontennya mengikuti 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, metode pembelajaran, 

praktikum, dan sistem penilaian. Selain memperhatikan aspek kebutuhan 

stakeholder, dalam rangka mempersiapkan lulusan agar dapat berkompetisi di 

dunia pendidikan internasional, maka Kurikulum PPBio juga menekankan pada 

penguatan keterampilan yang diperlukan mahasiswa pada dunia kerja bertaraf 

internasional, misalnya kemampuan berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, 

baik dalam forum konferensi maupun jurnal internasional, kemampuan 

membangun network, dan kemampuan bernegosiasi dan memecahkan masalah 

secara kolaboratif. Skills ini diperkuat dengan mengarahkan perkuliahan yang 

menekankan pada collaborative learning.  

Keterbaruan dan relevansi dengan kebutuhan stakeholders juga terlihat 

pada updating materi pada mata kuliah di KBK keilmuan pedagogi, yang dapat 

berlangsung karena adanya kerjasama dengan Pemda Kota Surakarta, Sukoharjo, 

Karanganyar, Boyolali, Klaten, Salatiga, dan daerah-daerah lain dalam 

pelaksanaan magang I, II, PPL, dan KKN mahasiswa prodi. Demikian pula 

kegiatan penelitian dan pengabdian dosen yang melibatkan sekolah-sekolah di 

wilayah-wilayah tersebut membawa dampak positif, yaitu informasi terkini tentang 

apa yang diperlukan oleh stakeholders. 

3. Struktur dan Isi Kurikulum (Keluasan, Kedalaman, Koherensi, Penataan/ 

Organisasi). 

 Keluasan struktur dan isi kurikulum. PPBio FKIP UNS menggunakan multi 

pendekatan pengembangan kurikulum, yaitu berbasis kompetensi, pendekatan 

berbasis pemecahan masalah, dan pendekatan komprehensif, sehingga 

memungkinkan Kurikulum PPBio dapat mengakomodasi kekinian keilmuan bidang 

studi dan keilmuan pedagogi, serta kebutuhan pengguna. Rekonstruksi kurikulum 
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yang dilakukan PPBio memperhatikan masukan dari pemerintah, asosiasi prodi 

pendidikan biologi se-Indonesia (APSPBI), Himpunan Peneliti dan Pendidik 

Biologi Indonesia (HPPBI), alumni dan pengguna.   

 Struktur Kurikulum 2016 dan Kurikulum 2018 yang dipergunakan saat ini di 

PPBio FKIP UNS berjumlah 145 sks, yang terdiri dari 135 sks mata kuliah wajib 

(93%), 10 sks mata kuliah pilihan (7%) dari 23 mata kuliah pilihan (64 sks) yang 

ditawarkan. Banyaknya mata kuliah pilihan yang disediakan memungkinkan 

mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan minat keilmuan dan 

bakatnya (Gambar 18). 

 Mata kuliah tersebut dikelompokkan dalam bahan kajian, yaitu Kelompok 

Bahan Kajian (KBK) Keilmuan Pengembang kompetensi Spiritual, Kepribadian 

dan Sosial (Kompetensi Sikap), KBK Keilmuan Biologi (Kompetensi Pengetahuan 

dan Keterampilan) dan KBK Keilmuan Pedagogi (Kompetensi Pengetahuan dan 

Keterampilan). KBK Pengembang Kompetensi Spiritual, Kepribadian, dan Sosial 

meliputi pengembangan sikap spiritual, kepribadian, sosial, kewarganegaraan dan 

kemandirian, terdiri dari 10 mata kuliah. KBK Keilmuan Biologi terdiri dari bidang 

keahlian dasar biologi dan metodologi penelitian, struktur dan perkembangan, 

keanekaragaman dan klasifikasi, pewarisan sifat dan rekayasa, dan bidang biologi 

interaksi, kesemuanya mencakup 41 mata kuliah, dan KBK Keilmuan Pedagogi 

terdiri bidang keahlian pendidikan, bidang keahlian pembelajaran, dan bidang 

pendukung profesi pendidik dan penciri institusi, yang secara keseluruhan terdiri 

dari 19 mata kuliah. 

 Kedalaman struktur dan isi kurikulum. Struktur Kurikulum Prodi 

Pendidikan Biologi FKIP UNS menunjukkan keluasan ilmu pada awal-awal 

semester, dan kedalaman materi pada mata kuliah di semester 3 hingga 7.  

 Mata kuliah wajib dipelajari secara berjenjang dari semester 1 hingga 

semester 7. Pada semester 1 dan 2, mata kuliah yang ditawarkan adalah mata 

kuliah KBK Pengembang Kompetensi Spiritual,  Kepribadian dan Sosial (Pancasila, 

Bahasa Indonesia, English for Academic Purposes, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, 

Agama, Kewarganegaraan), dan mata kuliah yang merupakan dasar dari bidang 

keilmuan biologi (Biologi Umum, Ilmu Lingkungan, Keanekaragaman dan 

Klasifikasi Invertebrata, Morfologi Tumbuhan, Keanekaragaman dan Klasifikasi 

Cryptogamae, dan Biologi Sel), KBK keilmuan pedagogi dan pendukung profesi 

pendidik (Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah, Ilmu Pendidikan, Ilmu 
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Kependidikan, Perkembangan Peserta Didik, Dasar-Dasar Statistika,  dan 

Teknologi Pembelajaran).  

 Pada semester 3, mahasiswa memperdalam cabang-cabang dan kelanjutan 

dari keilmuan Biologi dan keilmuan pedagogi, serta penunjangnya. Pada semester 

4, 5, 6, dan 7, mahasiswa difokuskan pada menguasai pengetahuan dan 

keterampilan yang dikategorikan sebagai mata kuliah keahlian biologi dan 

pembelajaran biologi tingkat lanjut, dan dapat memilih mata kuliah pilihan sesuai 

dengan minat keilmuannya.  

 Untuk dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dengan fakta dan 

permasalahan di lapangan, khususnya dalam pembelajaran biologi di jenjang 

SMA/MA/SMK, maka pada beberapa MK di KBK keilmuan pedagogi, mahasiswa 

belajar langsung dari lingkungan sekolah, yaitu melalui magang 1 pada MK Profesi 

Kependidikan, dan magang 2 pada MK Strategi Pembelajaran Biologi, yang 

keduanya dlaksanakan pada semester 2 dan 3. Pada semester 7, mahasiswa 

akan berinteraksi langsung dengan sekolah dan kegiatan PBM di kelas melalui 

kegiatan magang 3, berupa MK PPL. 

 Koherensi struktur dan isi kurikulum. Koherensi struktur kurikulum yang 

menggambarkan keterkaitan keilmuan pada setiap mata kuliah dijamin dengan 

sebaran mata kuliah per semester sebagaimana digambarkan pada diagram 

Gambar 15. Pada semester awal, mahasiswa dibekali dengan pengetahuan dan 

keterampilan dasar terkait bidang studi dan hal-hal mendasar yang diperlukan 

dalam mewujudkan profesionalisme di bidang pendidikan.  
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Gambar 18. Sebaran dan Organsisasi mata kuliah pada Kurikulum 2016  

4. Derajat Integrasi Materi Pembelajaran (intra dan antardisiplin ilmu) 

Mata kuliah di semester 1 dan 2 menunjukkan keluasan cakupan materi 

pembelajaran yang memungkinkan integrasi antar disiplin ilmu menjadi sangat 

kuat. Pada kedua semester ini, mahasiswa di PPBio mempelajari aspek ilmu yang 

terkait dengan bidang sosial, budaya, ekonomi, bahasa, alam, sains, ideologi, dan 

politik melalui mata kuliah pada KBK pengembangan kompetensi spiritual, 

kepribadian dan sosial. 

Materi pembelajaran di dalam setiap mata kuliah memiliki keterkaitan erat 

dengan mata kuliah lain dalam KBK yang sama atau dalam KBK yang berbeda. 

Hubungan intra displin mata kuliah dalam KBK Keilmuan Biologi terlihat pada 

beberapa mata kuliah. Sebagai contoh, Mata kuliah Ekologi Hewan dan Ekologi 

Tumbuhan mempunyai interaksi materi yang harus dipelajari secara integratif, 

demikian pula mata kuliah Morfologi Tumbuhan dan mata kuliah Keanekaragaman 

dan Klasifikasi Phanaerogamae memiliki irisan materi pembelajaran.  

Mata kuliah dalam KBK Keilmuan pedagogi juga juga mempunyai 

hubungan intra disiplin, misalnya mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Biologi, 

dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah mengambil mata kuliah Strategi 
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Pembelajaran Biologi. Demikian pula dengan Mata Kuliah Evaluasi Pembelajaran 

Biologi.  

Sementara hubungan interdisipliner mata kuliah terlihat dari keterkaitan dan 

keeratan hubungan antara materi pada beberapa mata kuliah. Salah satu 

komptensi yang harus dikuasai oleh calon pendidik Biologi adalah menguasai 

penyusunan rencana pembelajaran di kelas. Pengetahuan dan keterampilan 

dalam menyusun RPP diperoleh pada MK Perencanaan Pembelajaran Biologi. 

Namun mengisi konten RPP dengan cakupan dan susunan materi dan konsep 

yang benar, hanya dapat dilakukan apabila mahasiswa memahami ilmu-ilmu 

kebiologian, yang diperolehnya melalui MK pada KBK keilmuan biologi. Hubungan 

interdisipliner antarmatakuliah lainnya terlihat pada MK pada KBK keilmuan 

pedagogi dan KBK pengembang kompetensi spiritual, kepribadian dan sosial. 

Pada KBK Keilmuan pedagogi, mahasiswa akan dididik untuk menjadi calon guru 

yang profesional dan melalui MK pada KBK spiritual, kepribadian dan sosial, 

mahasiswa belajar menjadi guru profesional yang berkarakter kuat. 

5. Kurikulum Lokal yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat terdekat 

dan Kepentingan internal Lembaga 

Kurikulum lokal yang diakomodasi dalam Kurikulum PPBio adalah 

kurikulum yang berasal dari kebutuhan stakeholders atau pengguna, dan penciri 

institusi. Untuk dapat menampung inspirasi dari masyarakat pengguna terdekat, 

yaitu sekolah di wilayah Surakarta dan sekitarnya, di wilayah Jawa Tengah dan 

sekitarnya, maka Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS bekerjasama dengan pemda 

setempat, berkonsultasi dengan sekolah-sekolah di wilayah terkait, 

menyelenggarakan pertemuan rutin dengan alumni dan pengguna.  

Mata kuliah yang diusulkan perubahannya oleh alumni dan pengguna pada 

dan diakomodasi pada Kurikulum 2016 dan 2018 adalah memperkuat 

keterampilan calon guru terhadap riset-riset biologi, dan keterampilan dalam 

melakukan eksperimen biologi sehingga, diusulkan menambahkan mata kuliah 

Instrumentasi Biologi, dan mata kuliah Riset Biologi. Demikian pula dengan 

penghapusan mata kuliah Dasar Pendidikan MIPA dari Kurikulum PPBio karena 

dianggap tidak relevan dengan kompetensi lulusan. Sementara mata kuliah yang 

dianggap relevan dengan kebutuhan, yaitu Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah 

dimasukkan sebagai mata kuliah wajib, dengan maksud merespon kebutuhan 
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internal prodi, fakultas dan universitas, dalam meningkatkan reputasi publikasi 

ilmiah di jurnal internasional. Adapun mata kuliah Pengelolaan Kelas dimasukkan 

sebagai salah satu mata kuliah yang dianggap penting untuk keperluan prodi 

dalam meningkatkan kemampuan calon pendidik yang inovatif dalam 

menawarkan solusi permasalahan di kelas. 

6. Mata Kuliah Pilihan yang Merujuk pada harapan/kebutuhan mahasiswa 

secara individu/kelompok mahasiswa tertentu 

Mata kuliah pilihan yang ditawarkan di Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS 

pada Kurikulum 2016 dan 2018 sebanyak 23 mata kuliah masing-masing sebesar 

2 kredit (total 64 kredit). Mahasiswa dapat memilih mata kuliah pilihan sebanyak 4 

kredit atau (1-2 mata kuliah pilihan) per semester sejak semester IV. 

Keduapuluh tiga mata kuliah pilihan tersebut mencakup sebaran KBK 

keilmuan biologi, dan KBK keilmuan pedagogi. Di dalam KBK keilmuan biologi 

terdapat 19 mata kuliah, yang mencakup bidang biologi secara menyeluruh 

(plantae, animalia/zoologi, entomologi (insect), ornithologi (burung), 

mikroorganisme, dan bioteknologi, biomolekuler. Sementara mata kuliah pilihan 

yang termasuk dalam KBK keilmuan pedagogi adalah Problematika Pembelajaran 

Biologi, Pengembangan Media Pembelajaran Biologi, dan Kapita Selekta. 

Sedangkan mata kuliah pilihan Edupreneurship merupakan salah satu penciri 

institusi. Dengan keragaman pilihan mata kuliah pilihan diharapkan dapat 

mengakomodasi peminatan mahasiswa pada bidang-bidang biologi dan pedagogi 

yang khas. 

7. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri: melanjutkan studi, 
mengembangkan pribadi, memperoleh pengetahuan dan pemahaman 
materi khusus sesuai dengan bidang studinya, mengembangkan 
keterampilan yang dapat dialihkan (transferable skills), terorientasikan 
ke arah karir, dan pemerolehan pekerjaan.  

Kesempatan mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS untuk 

melanjutkan studi terbuka lebar dengan upaya prodi secara optimal 

mempersiapkan kualitas lulusan yang memenuhi prasyarat calon mahasiswa pasca 

sarjana, dengan IPK di atas 3,5. Selain itu, prodi juga memberikan informasi kepada 

mahasiswa, peluang beasiswa, baik yang disebarkan oleh pasca sarjana UNS dan 

kampus lain, maupun informasi beasiswa dan studi lanjut di luar negeri melalui 

jejaring dengan Kantor Layanan Internasional UNS.  
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Mahasiswa juga diberi kesempatan luas untuk mengembangkan 

pribadinya sesuai minat dan bakatnya dan juga sebagai salah satu persiapan 

dalam karirnya, yang difasilitasi dengan berbagai macam unit kegiatan mahasiswa 

yang ada di level fakultas/universitas. Di level prodi, mahasiswa berhimpun dan 

berkegiatan melalui Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi, BIOSFER.  

Melalui Biosfer dan unit kegiatan mahasiswa, mahasiswa mengembangkan 

generic skills dan employable skills melalui kegiatan-kegiatan yang ditujukan 

kepada pengguna, dan juga bekerja sama dan melibatkan masyarakat pengguna, 

siswa SD/SMP/SMA, guru-guru, dan pemerintah daerah setempat, dan tokoh 

masyarakat. Prodi telah memberikan dukungan penuh kepada Biosfer dalam 

melaksanakan kegiatan, baik dalam bentuk pendanaan maupun partisipasi dosen 

dalam berbagai kegiatan Biosfer, melalui sistem pembinaan kemahasiswaan. 

Mahasiswa yang ingin mengaktualisasikan diri di forum internasional dapat 

mengakses pendanaan di level fakultas maupun universitas, dalam bentuk kegiatan 

PPL Internasional, kompetensi, partisipasi di konferensi internasional, dan 

workshop di universitas mitra UNS di luar negeri melalui Program Global Challenge 

UNS. Partisipasi mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi dalam program GC masih 

sangat kecil, sehingga prodi akan bekerjasama dengan Tim Internasionalisasi FKIP 

UNS dan Kantor Layanan Urusan Internasional UNS untuk mensosialisasikan 

program GC. Melalui partisipasi dalam kegiatan tersebut, mahasiswa dapat 

memperdalam skills yang dapat dialihkan (transferable skills), yang merupakan 

bekal bagi mahasiswa untuk memilih pekerjaan/karirnya. 

Selain itu, untuk memfasilitasi mahasiswa yang ingin memperoleh 

pengetahuan, pemahaman terkait bidang studi, dan keterampilan tertentu, 

maka PPBio memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti 

workshop, seminar, dan kuliah pakar pada bidang keilmuan yang sesuai. 

Mahasiswa juga mendapatkan pembimbingan dari dosen Prodi Pendidikan Biologi 

FKIP UNS dalam mengembangkan kemampuan meneliti dan melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat melalui pengajuan proposal Program Kreativitas 

Mahasiswa. Pada dua tahun terakhir ini, jumlah mahasiswa Prodi Pendidikan 

Biologi FKIP UNS yang telah terlibat dalam kegiatan PKM mengalami peningkatan, 

namun prodi perlu menerapkan strategi yang tepat agar jumlah partisipan 

meningkat. Salah satu strategi adalah penyusunan Proposal PKM menjadi produk 

wajib perkuliahan (mata kuliah Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah), menganjurkan 
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kepada dosen untuk mengarahkan mahasiswa bimbingannya mengikuti PKM di 

bawah bimbingan dosen yang bersangkutan. Selain itu perlu workshop penulisan 

Proposal PKM kepada mahasiswa.  

8. Misi Pembelajaran 

a. Pengembangan/pelatihan kompetensi yang diharapkan  

 Misi pembelajaran di Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS dikembangkan 

berbasis pada misi Prodi. Misi pembelajaran di PPBio adalah menyelenggarakan 

pembelajaran yang berkualitas, mengedepankan kemutakhiran ilmu pengetahuan 

dan teknologi, dan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur budaya nasional. 

Pengembangan dan pelatihan kompetensi utama, pendukung, dan lain-lain, yang 

merupakan kompetensi lulusan yang ditargetkan oleh prodi telah dilaksanakan 

melalui perkuliahan dan praktikum berdasarkan kurikulum yang sudah ditetapkan.  

b. Efisiensi internal dan eksternal 

Efisiensi merupakan salah satu misi yang diemban oleh Prodi Pendidikan 

Biologi FKIP UNS dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Efisiensi internal di 

Prodi Pendidikan Biologi diselenggarakan melalui peningkatan efisiensi kegiatan 

akademik, yang meliputi perkuliahan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat, yang diselenggarakan dengan sistem pendataan dan pelaporan 

kegiatan akademik menggunakan sistem informasi yang diterapkan di level fakultas 

dan universitas. Efisiensi administrasi perkuliahan dilaksanakan melalui siakad, 

ocw, dan spada. Dengan adanya sistem ini, dilakukan efisiensi dalam penggunaan 

ATK, waktu, dan tenaga. Sedangkan sistem iris1103 memungkinkan terjadinya 

efisiensi dalam pendataan kegiatan penelitian dan pengabdian dosen. Selain itu, 

portal dosen fkip uns, dan sistem eis (https://eis.uns.ac.id) menjadi salah satu 

andalan dalam mengelola data kepegawaian di level prodi/fakultas/universitas. 

 Efisiensi eksternal di PPBio dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber 

daya manusia, pendanaan, sarana prasarana yang ada di luar prodi untuk 

peningkatan kualitas kegiatan akademik di prodi sehingga mampu menghasilkan 

outcome lulusan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Dosen dan 

mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi melalui pemanfaatan sumber daya di luar prodi 

terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian untuk menghasilkan produk 

inovatif, pengetahuan dan teknologi baru yang akan dipakai dalam kegiatan 

akademik di prodi. Selain itu, Prodi juga memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh 

https://eis.uns.ac.id/
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stakeholders, yaitu alumni dan juga partner kerjasama yang dimiliki oleh 

fakultas/universitas untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Untuk menjamin keterlaksanaan efisiensi secara eksternal, maka Prodi 

Pendidikan Biologi secara rutin melakukan evaluasi eksternal yang 

diselenggarakan oleh lembaga penjaminan mutu fakultas/universitas dan lembaga 

berlisensi, seperti ISO yang saat ini telah menerapkan ISO:9001 tahun 2015. 

9. Mengajar 

a. Kesesuaian Strategi dan Metode dengan Tujuan 

Prodi Pendidikan Biologi telah mengadopsi sistem belajar Active Learning, 

termasuk Blended Learning yang memadukan model pembelajaran berbasis 

inquiry, pembelajaran berbasis cooperative, dan beragam pembelajaran yang 

berorientasi kepada mahasiswa atau Student Centered Learning.  

Kesesuaian strategi dan metode pembelajaran yang diterapkan dengan 

tujuan pembelajaran divalidasi melalui RPS yang disusun oleh dosen. Validasi 

dilakukan oleh validator rumpun bidang kajian keilmuan yang ditetapkan Kaprodi. 

Format RPS yang dipergunakan di Prodi Pendidikan Biologi adalah format yang 

ditetapkan oleh LPPMP UNS, berisi Capaian Pembelajaran Lulusan, Deskripsi Mata 

Kuliah, dan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kemampuan 

akhir, materi pokok, referensi, pengalaman belajar, waktu, dan penilaian.  

Beberapa mata kuliah juga diampu oleh beberapa dosen dalam bentu Team 

Teaching, sehingga strategi ini juga dapat memberikan jaminan yang lebih tinggi 

kesesuaian strategi, metode, dan tujuan.  

Sebelum kegiatan perkuliahan semester dimulai, dosen diwajibkan 

menyusun RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang meliputi 16 kali 

pertemuan. RPS harus divalidasi oleh Tim Validator Mata Kuliah yang ditunjuk oleh 

Kaprodi. Setelah mendapatkan verifikasi, selanjutnya RPS diupload oleh dosen ke 

sistem open cource ware (ocw.uns.ac.id). Ketepatan waktu dosen dalam 

mengupload RPS sebuah mata kuliah menjadi salah satu poin dalam menilai kinerja 

standar dosen. Selanjutnya RPS yang telah diupload dosen dapat diakses oleh 

mahasiswa melalui akun siakad mahasiswa atau link ocw. Selain itu dosen juga 

dapat mengupload RPS di spada (sistem pembelajaran dalam jaringan). 
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Kaprodi melalui Tim Penjaminan Mutu Prodi melakukan observasi terhadap 

pelaksanaan perkuliahan, dan mengevaluasi jalannya perkuliahan. Observasi ini 

sebagai salah satu tindakan mengukur pelaksanaan perkuliahan, dan mengecek 

kesesuaian strategi dan metode dalam mencapai tujuan. 

Pada setiap pertengahan semester (pertemuan ke-9), dosen melakukan 

evaluasi terhadap kesesuaian strategi, metode, dan tujuan pembelajaran yang telah 

dilakukannya melalui pendekatan Assessment for Learning yang diselenggarakan 

pada Ujian Tengah Semester (UTS). Hasil UTS menjadi feedback bagi dosen untuk 

mengecek ketercapaian kompetensi mahasiswa, dan sekaligus menjadi masukan 

untuk mendesain ulang strategi pembelajaran.  

Pada akhir semester, yaitu pada pertemuan ke-16, dosen mengevaluasi 

sekali lagi kesesuaian strategi, metode dan tujuan dengan pendekatan Assessment 

of Learning melalui pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS). Berdasarkan capaian 

mahasiswa pada UAS, dosen selanjutnya dapat memutuskan bahwa strategi, 

metode, dan tujuan telah sejalan. Selain melalui asesmen dalam bentuk tes yang 

dilaksanakan oleh dosen, prodi juga melakukan sistem evaluasi, yang dilakukan 

oleh mahasiswa terhadap dosen. Mahasiswa diberikan kuesioner terkait dengan 

kepuasannya dengan perkuliahan/praktikum sebuah mata kuliah. Berdasarkan 

hasil evaluasi ini, dosen dengan arahan kaprodi melakukan perbaikan strategi dan 

metode pada semester berikutnya untuk mencapai tujuan. 

b. Kesesuaian Materi Pembelajaran dengan Tujuan Mata Kuliah 

Kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan mata kuliah dievaluasi oleh Tim 

Validator Mata Kuliah Prodi, saat dilakukan pemeriksaan RPS. Kegiatan 

pengecekan juga dilakukan melalui pelaksanaan UTS dan UAS. Melalui UTS, 

dosen dan prodi mendapatkan data tentang capaian pemahaman dan kompetensi 

yang diperoleh mahasiswa, sekaligus menjadi sarana mengecek kesesuaian materi 

dengan tujuan pembelajaran.  

c. Efisiensi dan Produktivitas 

Efisiensi internal yang dilakukan di Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS dalam 

kegiatan akademik memberikan dampak pada ketersediaan waktu, dana, dan 

tenaga kepada dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan produktivitas dalam 
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menghasilkan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

melaksanakannya, serta menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi.  

Dari hasil peraihan dana penelitian dan pengabdian, serta kerjasama yang 

dilakukan Prodi, beberapa fasilitas penelitian dapat dimanfaatkan oleh sivitas 

akademika Prodi pada kegiatan perkuliahan dan praktikum. Beberapa hibah 

kompetisi yang dimenangkan prodi pada tahun-tahun awal berdirinya telah 

memberikan imbas pada ketersediaan fasilitas dan perlengkapan laboratorium. 

Namun, upaya untuk mendapatkan hibah kompetitif untuk keperluan pengadaan 

laboratorium modern, dan melengkapi fasilitas laboratorium dengan peralatan 

berbasis IT perlu dilakukan prodi ke depan. Salah satu hibah yang dapat dituju 

adalah Hibah Penelitian Perkuatan Kapasitas Laboratorium untuk Penelitian yang 

didanai melalui PNBP UNS. Demikian pula kerjasama dengan alumni yang dapat 

diarahkan pada sumbangan fasilitas seperti buku-buku dan AC. Dengan 

keberadaan peralatan laboratorium dan fasilitas pembelajaran lainnya diharapkan 

dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan menghasilkan lulusan 

yang lebih kompeten, dan hasil-hasil inovatif dalam bidang biologi dan 

pembelajarannya. 

d. Struktur dan Rentang Kegiatan Mengajar 

Kegiatan mengajar terstruktur di PPBio diselenggarakan dalam 16 kali 

pertemuan, termasuk kegiatan UTS dan UAS. Ketentuan mengenai waktu 

perkuliahan mengikuti aturan yang berlaku di universitas, yaitu perkuliahan pada 

hari Senin sampai Jumat, dan dimulai pada pukul 07.30. Selain kegiatan 

perkuliahan di ruang kelas, mahasiswa juga mengikuti praktikum, perkuliahan 

lapangan, penugasan dan kegiatan belajar mandiri. Satu mata kuliah memiliki kredit 

terendah 2 sks, dan tertinggi 3 sks. Satu kredit setara dengan perkuliahan tatap 

muka selama 50 menit. 

e. Penggunaan Teknologi Informasi 

Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk lecturing, diskusi, dan tanya jawab, 

serta kegiatan project. Secara umum perkuliahan dilaksanakan dengan 

memanfaatkan LCD sebagai sarana basic dalam penyelenggaraan kegiatan PBM. 

Selain itu, dosen juga menggunakan fasilitas e-learning yang tersedia di dalam 

Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan (https://spada.uns.ac.id), pemanfaatan 

google classroom, turnitin.com untuk pelaksanaan assessment dan pengecekan 

https://spada.uns.ac.id/
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plagiarism, serta pemanfaatan google form untuk pelaksanaan UTS dan UAS. 

Dalam setiap perkuliahan, dosen telah memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mengakses informasi melalui internet, dengan terlebih dahulu 

memberikan arahan mengenai situs dan referensi yang dapat dipergunakan, dan 

melatih digital literacy mahasiswa dalam mengkritisi informasi yang disampaikan di 

dunia maya. 

10. Belajar 

a. Keterlibatan Mahasiswa.  

          Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik, terutama dalam kegiatan 

belajar mengajar pada kurikulum terstruktur maupun non struktur sudah difasilitasi 

melalui pembelajaran berbasis mahasiswa atau students center learning/active 

learning.  Mahasiswa menjelang awal semester diminta merencanakan mata kuliah 

dalam satu semester, mengisi KRS (Kartu Rencana Studi) dengan berkonsultasi 

dengan dosen pembimbing akademik, dan KRS perlu disetujui oleh Kaprodi. 

Dengan sistem ini, dimungkinkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam memantau 

penyelesaian studinya. Mahasiswa juga secara aktif dapat mengecek RPS yang 

diupload dosen melalui https://ocw.uns.ac.id, dan melalui sistem SPADA, 

mahasiswa dapat aktif mengakses perkuliahan, dan terlibat dalam forum diskusi 

secara online. 

b. Bimbingan skripsi/tesis/disertasi 

          Pembimbingan pelaksanaan riset dan penyusunan skripsi dilaksanakan 

melalui sistem pembimbingan yang terekam dalam Buku Konsultasi Bimbingan 

yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing. Dosen pembimbing ditunjuk oleh 

Kaprodi, dan ditugaskan melalui SK Dekan. Setiap mahasiswa mendapatkan dosen 

pembimbing sebanyak dua orang. Pembimbingan meliputi kegiatan menyusun 

proposal penelitian, penyusunan instrumen penelitian, pelaksanaan penelitian, 

penulisan artikel ilmiah untuk dipresentasikan di seminar nasional atau 

internasional, atau dipublikasikan pada jurnal nasional/internasional, dan kegiatan 

penulisan skripsi. Pembimbingan skripsi dilaksanakan berdasarkan Instruksi Kerja 

Penyusunan Skripsi. Mahasiswa diberi waktu pada semester 7 untuk melaksanakan 

seminar proposal, dan pada semester 8 untuk menyelesaikan skripsinya. Apabila 

terdapat hambatan pada kemajuan skripsi, maka kaprodi akan memanggil dosen 

pembimbing dan mahasiswa untuk mencari solusi percepatan.  

https://ocw.uns.ac.id/
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c. Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan: 

1) Pengetahuan dan pemahaman materi khusus sesuai bidangnya 

            Penambahan pengetahuan dan pemahaman terkait materi khusus keilmuan 

biologi dan keilmuan pedagogi, serta keilmuan penunjang profesi lainnya 

diselenggarakan melalui kuliah pakar yang rutin diadakan sekali dalam satu 

semester, dan Seminar Nasional Biologi dan Pembelajarannya. Kuliah pakar tidak 

hanya berasal dari universitas di dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri, misalnya 

pada tahun 2016 dilaksanakan Workshop Qualitative Research dengan 

mendatangkan pakar dari Universitas Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Pada 

tahun 2017 dilaksanakan kuliah pakar pada bidang pembelajaran biologi dan STEM 

dengan mendatangkan pakar dari Ohio State University, dan perkuliahan di bidang 

ekologi dengan pakar dari Universitas New Southern Australia. Sementara pada 

tahun 2018, dilaksanakan kuliah pakar tentang Marine Biology: Ubur-Ubur, dengan 

professor dari Cheng Shiu University, Taiwan. 

2) keterampilan umum dan yang dapat dialihkan (transferable) 

          Keterampilan umum yang dapat dialihkan secara intensif kepada mahasiswa 

adalah keterampilan meneliti, berkomunikasi, dan menulis ilmiah. Keterampilan 

meneliti diasahkan pada semua mata kuliah melalui model pembelajaran berbasis 

inkuiri, namun secara khusus dilatihkan pada MK. Biostatistika, dan MK. Penelitian 

Pendidikan Biologi. Sedangkan keterampilan menulis ilmiah diperkuat pada MK. 

Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah, dan MK. English for Academic Purposes. 

Selain itu, pelatihan skill menulis ilmiah senantiasa dilakukan melalui penugasan 

pembuatan laporan di semua mata kuliah. Adapun keterampilan berkomunikasi 

secara lisan dilatihkan pada semua mata kuliah melalui kegiatan diskusi dan 

presentasi. Selain itu, mahasiswa juga dianjurkan mengikuti seminar nasional. 

3) Pemahaman dan pemanfaatan kemampuannya sendiri 

Prodi juga mempersiapkan mahasiswa agar dapat memanfaatkan apa yang 

sudah dipelajarinya ke dalam bentuk karya nyata, melalui mata kuliah terstruktur, 

dan pengalaman berorganisasi dalam himpunan atau organisasi yang lain. 

Kurikulum menekankan agar mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu dan 

keterampilannya pada kegiatan penyusunan rencana pembelajaran, rencana 

eksperimen, dan proposal penelitian.  
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4) kemampuan belajar mandiri 

Metode pembelajaran yang diterapkan oleh mata kuliah di PPBio memiliki 

prinsip learning autonomy, yaitu mahasiswa mempunyai kesempatan dan dilatih 

untuk belajar secara mandiri.  Beban belajar tidak hanya berupa kuliah tatap muka 

(50 menit dalam satu kredit), tetapi setiap mata kuliah di semua KBK juga 

menekankan adanya Tugas Mandiri Terstruktur (TMT) selama 60 menit, dan Tugas 

Mandiri Tidak Terstruktur (TMTT) selama 60 menit. TMT berupa tugas yang 

ditentukan oleh dosen, bentuk, format, dan lama pengerjaannya. Sedangkan TMTT 

adalah kegiatan memperdalam materi tanpa ada batasan waktu dari dosen. Dengan 

bentuk penugasan seperti ini, mahasiswa terlatih untuk belajar secara mandiri.  

5) nilai, motivasi, dan sikap 

        Pembinaan secara afektif, berupa nilai, motivasi, dan sikap difokuskan pada 

semua mata kuliah di PPBio. Dalam semua mata kuliah ada tiga ranah yang 

difokuskan, yaitu ranah kognitif, keterampilan, dan sikap. Nilai akhir mahasiswa 

merupakan hasil perhitungan komponen dua kali ujian kompetensi (UTS dan UAS), 

ujian kinerja/praktikum, penugasan, dan keaktifan dalam PBM. Selain itu, PPBio 

juga meningkatkan kepedulian dan kepekaan mahasiswa pada nilai, motivasi, dan 

sikap kepada dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa, melalui aturan yang dibuat 

untuk kepentingan internal prodi, yang disosialisasikan pada masa orientasi 

mahasiswa baru, dan melalui proses pembimbingan, dan konsultasi mahasiswa 

dengan dosen, serta audiensi mahasiswa dengan kaprodi. 

11. Penilaian Kemajuan dan Keberhasilan Belajar 

a. Peraturan mengenai penilaian kemajuan dan penyelesaian studi 

mahasiswa 

Peraturan tentang penilaian kemajuan dan penyelesaian studi mahasiswa 

PPBio diatur dalam Peraturan Rektor UNS No. 582/UN27/HK/2016 tentang 

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana. Masa belajar 

program sarjana adalah maksimal lima tahun atau 10 semester. Mahasiswa yang 

tidak dapat menyelesaikan masa studinya dalam waktu lima tahun, dapat 

melakukan perpanjangan studi. 

PPBio sesuai dengan aturan tersebut melaksanakan pemantauan dan 

evaluasi sebanyak empat kali, yaitu pada akhir tahun pertama (semester II), 

mahasiswa mendapatkan peringatan lisan apabila tidak mampu mencapai beban 
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belajar sekurang-kurangnya 28 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C. 

Evaluasi kedua berlangsung pada akhir tahun kedua (semester IV), mahasiswa 

mendapat peringatan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar 

sekurang-kurangnya 56 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C. Pada akhir 

tahun ketiga (semester VI), mahasiswa mendapat peringatan tertulis apabila tidak 

mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 84 SKS dengan nilai rata-rata 

minimal 2,00 atau C. Pada akhir tahun keempat (semester VIII), mahasiswa 

mendapat peringatan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar 

sekurang-kurangnya 112 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C. 

Pada akhir tahun kelima (semester X), keberhasilan studi mahasiswa dinilai 

untuk menentukan penyelesaian studi. Penyelesaian studi dapat dilakukan apabila 

mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit, minimum 145 SKS, dengan 

Indeks Prestasi Kumulatif lebih dari 2,00, dan tidak ada nilai D dan E. Pada akhir 

tahun ketujuh (semester XIV), keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk 

menentukan penyelesaian atau pemberhentian studi (drop out). 

b. Strategi dan metode penilaian kemajuan dan keberhasilan mahasiswa 

 

Penilaian pembelajaran bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian 

pembelajaran mahasiswa dalam bentuk sikap, pengetahuan, keterampilan umum, 

dan keterampilan khusus. Penilaian pembelajaran terdiri dari penilaian proses 

dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya 

desain. Penilaian dapat dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, 

observasi, wawancara, angket, dan teknik lain yang relevan. Pendekatan yang 

dipergunakan dalam penilaian adalah edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan 

transparan. Penilaian pembelajaran dilaksanakan minimal dua kali dalam satu 

semester, yaitu penilaian tengah semester dan akhir semester. Mahasiswa dapat 

mengikuti penilaian pembelajaran (UTS dan 

 UAS) apabila persentase kehadiran mencapai 75%. Nilai hasil penilaian 

pembelajaran memiliki skala 4, dengan rentang 0-4. Mahasiswa dinyatakan lulus 

dalam sebuah mata kuliah, apabila nilai akhir pada mata kuliah tersebut minimal 

2,00 atau C. 
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c. Penentuan yudisium (pernyataan kualitatif dan hasil belajar seorang 

mahasiswa pada akhir jenjang pendidikan) 

 

Mahasiswa yang belum mencapai standar minimal kelulusan (C), dapat 

diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai melalui pengajaran remedial 

oleh dosen sebanyak satu kali sebelum pengumuman yudisium. Mahasiswa yang 

sudah lulus mata kuliah tertentu tetapi masih menginginkan perbaikan nilai, wajib 

mebgikuti kuliah pada semester berikutnya dengan memasukkan mata kuliah 

tersebut ke dalam KRS. Penentuan kelulusan suatu mata kuliah didasarkan pada 

kriteria penilaian acuan patokan. Nilai akhir suatu mata kuliah diperoleh dari hasil 

konversi skor dengan ketentuan: 

Rentang Skor S 
(skala 100) 

Rentang Nilai (Skala 4) 

Angka Huruf 

≥85 4,00 A 
80-84 3,70 A- 
75 79 3,30 B+ 
70 -74 3,00 B 
65-69 2,70 C+ 
60-64 2,00 C- 
55-59 1,00 D 
<55 0,00 E 

 

Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS dinyatakan lulus apabila 

telah menyelesaikan program sarjana dan menempuh seluruh beban belajar yang 

ditetapkan, yaitu 145 SKS, dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama 

dengan 2,00, dan tidak ada mata kuliah D dan E. Mahasiswa yang telah 

menyelesaikan beban belajar, akan diberi predikat berdasarkan IPK, dengan tiga 

kategori, sebagai berikut: 

Indeks Prestasi Kumulatif Predikat 

> 3,50 Dengan Pujian (Cumlaude) 

3,01- 3,50 Sangat Memuaskan 

2,76- 3,00 Memuaskan 

 

Predikat kelulusan dengan pujian diberikan kepada lulusan dengan masa 

studi maksimal 9 semester atau 4,5 tahun. Sedangkan mahasiswa dengan IPK 

kurang dari 2,76 dinyatakan lulus tetapi tidak diberikan predikat. 
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d. Penelaahan mengenai kepuasan mahasiswa 

Evaluasi mahasiwa terhadap layanan prodi dilakukan setiap  tahun di akhir 

semester. Komponen layanan  yang dievaluasi meliputi layanan informasi, layanan 

administrasi, layanan sarana prasarana, dan layanan  terhadap penyelenggaraan 

suasana akademik.  Sebagian besar mahasiswa menilai layanan informasi baik 

sampai sangat baik (Gambar 19).   Upaya yang dilakukan prodi terhadap layanan 

informasi adalah: 1) meningkatkan efektifitas website, 2) mengefektifkan  layanan  

informasi melalui media social. 

 

Gambar 19 Profil  kepuasan mahasiswa terhadap  layanan informasi  

 Jenis layanan administrasi yang dievaluasi meliputi penataan administrasi, 

surat menyurat, dan pemantauan administrasi  perkuliahan.  Sebagian besar 

mahasiswa menilai sangat baik untuk surat menyurat, namun administrasi pantauan 

terhadap perkuliahan dinilai perlu peningkatan (Gambar 20). Upaya yang dilakukan 

untuk meningkatkan layanan pemantauan perkuliahan, antara lain: 1) perencanaan 

monitoring evaluasi , 2) verifikasi dosen rumpun mata kuliah, 3) verifikasi evaluasi. 
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Gambar 20. Evaluasi terhadap layanan administrasi 

12. Sarana yang tersedia untuk memelihara interaksi dosen–mahasisw, 

baik di dalam maupun diluar kampus, dan untuk menciptakan iklim 

yang mendorong perkembangan dan kegaiatan akademik/profesioal. 

Sarana  pendukung  interaksi  dosen-mahasiswa  adalah  ruang  kuliah  dan  

alat-alat  pendukung  perkuliahan  yang tersedia.  email  dan  blog  digunakan juga 

sebagai sarana berinteraksi.  Sarana lainnya yang tersedia di kampus UNS adalah 

Masjid, Perpustakaan, Laboratorium Sentral,  GOR, Stadion.  

Sarana pendukung interaksi dosen dan mahasiswa yang  tersedia di luar 

kampus adalah, Taman Balekambang, Taman Satwa Taru Juruk, Taman Nasional 

Gunung Merbabu, Kebun Raya Indrokilo Boyolali, Sungai Bengawan Solo. 

13. Mutu dan Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik Dosen, Mahasiswa 

dan Civitas Academica Lainnya 

Interaksi antara dosen dengan mahasiswa dikembangkan dalam proses 

pembelajaran dan pembimbingan (persiapan praktikum,  kuliah kerja lapangan 

(KKL), PPL, penyusunan skripsi, kegiatan PKM, LKTI, dan kegiatan ekstra 

kurikuler), pendampingan kegiatan mahasiswa (dalam penyelenggaraan 
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olimpiade biologi SMA, dsb), serta melalui forum dialog dosen mahasiswa. Selain 

komunikasi antara dosen dan mahasiswa dengan cara bertemu langsung, 

komunikasi sering juga dilakukan melalui telepon (HP), maupun internet (e-mail) 

dan  di website https://biologi.fkip.uns.ac.id dan juga komunikasi lewat aplikasi 

jejaring sosial WhatsApp.  

Interaksi mahasiswa dengan mahasiswa dikembangkan didalam wadah 

organisasi mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi (Biosfer) dan berbagai 

kegiatan, seperti  Biotic Biology Microteaching Competition, Lomba olah raga 

antara angkatan (Biochamp), Saresehan.  

  Interaksi antara dosen dengan dosen dikembangkan melalui berbagai 

kegiatan formal maupun informal seperti rapat prodi, seminar dan lokakarya, 

diskusi pada kelompok bidang keahlian. 

14. Rancangan Menyeluruh untuk Mengembangkan Suasana Akademik 

yang Kondusif untuk Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

Rancangan  yang  dikembangkan  adalah  tempat  yang  nyaman  untuk  

belajar,  kemudahan  mengakses informasi dan sumber belajar dan interaksi 

dosen-mahasiswa yang intensif. Suasana akademik meningkat kualitasnya yang 

ditandai dengan adanya sistem monitoring perkuliahan, sistem evaluasi proses 

pembelajaran bersifat terbuka, pembelajaran didukung fasilitas yang memadai, 

adanya penelitian kolaborasi dosen–mahasiswa, adanya buku panduan penulisan 

skripsi dan adanya buku pedoman akademik dari fakultas. Keterbukaan dan 

interaksi yang harmonis di antara sivitas akademika selalu dijaga. Upaya 

melengkapi sarana penunjang seperti ruang kuliah dengan perlengkapannya, 

laboratorium serta ruang dosen yang memadai guna memudahkan mahasiswa 

menemui dosen untuk berkonsultasi. Prodi  Pendidikan Biologi  memiliki pula 

ruang workshop yang menyediakan buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian, 

skripsi dan berbagai jurnal. 

15. Keikutsertaan Civitas Academica dalam Kegiatan Akademik (Seminar, 

Simposium, Diskusi, Eksibisi) di Kampus 

Dosen dan mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi aktif mengikuti kegiatan 

ilmiah tingkat local, nasional dan internasional. Setiap tahun prodi 

menyelenggrakan semnar nasional “ Sembio”  yang melbatkan seluruh civitas 

https://biologi.fkip.uns.ac.id/
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akademika. Dalam tingkat internasional, dua tahun sekali  diseleng nggarakan 

seminar  Internasional  Conferene on science, mathematics, environment, and 

education. Dosen-dosen  yang  tergabung  dalam organisasi  ilmiah  secara rutin  

juga mengadakan  kegiatan  di  organisasinya  masing-masing,  misalnya  

simposium  Flora Malaysiana, Penggalang Taksonomi Tumbuhan (PTTI) setiap 

dua tahun menyelenggar konggres dan seminar nasional, World Asssociation 

Lesson of Study (WALS) menyelenggarakan internastional conference.  

Perhimpunan  Mikrobiologi  Indonesia  (PERMI). Mahasiswa tergabung dalam  

Ikatan Himpunan Mahasiswa  Biologi (IKA HIMBI), setiap tahun 

menyelenggarakan pertemuan dan seminar nasional.  

16. Pengembangan Kepribadian Ilmiah 

Pengembangan  kepribadian  ilmiah  diintegrasikan  dalam  setiap  

matakuliah  melalui  pembelajaran yang berbasisi inquiry.   Malam perkuliahan ini 

mahasiswa ditekankan  untuk melakukan investigasi ilmiah pada kasus-kasis 

pendidikan biologi dan materi biologi. Selain itu Program Studi Biologi  

menyelenggarakan  mata kuliah  Penelitian Pendidikan Biologi , Biostatistik yang  

secara mendetail mengajakan  berpikir  secara  ilmiah.   Mahasiswa  juga  didorong  

untuk  mengikuti  kegiatan  penelitian  yang  didanai  oleh  DIKTI  dibawah 

bimbingan oleh dosen. 

17. Hasil Pembelajaran 

            Hasil  pembelajaran  yang  sesuai  dengan  kurikulum  dapat  ditunjukkan  

dengan  parameter  yang dapat terukur secara  kuantitatif  maupun  kualitati f.  

Parameter  kuantitatif  adalah  IPK,  lama  studi  lulusan  dan  lama  waktu  tunggu  

mendapatkan pekerjaan. Sementara parameter kualitatif dapat digunakan 

indikator  tingkat  kepuasan pengguna,  soft skills  lulusan yang baik, serta 

kesesuaian pekerjaan dengan  bidang studi. 

a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan. 
 

Capaian kompetensi rata-rata pada lima tahun terakhir sebesar 95%. 

Harapan  yang  ingin  dicapai  adalah  95-100%  sehingga  kompetensi  yang  dicapai  

sudah  sesuai  harapan. 
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b. Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan kebutuhan 
pemanfaat lulusan. 

 
Persentase  lulusan  yang  bekerja  di  bidang  yang  sesuai  keahliannya  

sebesar  86,3%,  menunjukkan  kompetensi  lulusan  Prodi Pendidikan Biologi  FKIP 

UNS  sudah  baik  dan  dapat  bekerja  sesuai  bidang.  Sementara  itu,  rata-rata  

waktu  tunggu  lulusan  untuk  mendapatkan pekerjaan sudah di bawah 6 bulan,  

yaitu 3,6 bulan, menunjukkan bahwa  kompetensi lulusan sudah relatif sesuai 

dengan standar pemanfaat lulusan. 

c. Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu penyelesaian studi 

mahasiswa (termasuk IPK dan yudisium lulusan). 

 
Dalam kurun waktu lima tahun Prodi Pendidikan Biologi telah meluluskan 

327  orang. Selama lima tahun terakhir  mahasiswa  Prodi Pendidikan Biologi 

mencapai prestasi yang cukup baik dengan IPK rata-rata 3,48. Prestasi 

mahasiswa ini sudah mencapai target untuk tiga tahun kedepan, dari target 3,5 

pada tahun 2023. Jumlah lulusan dengan predikat cum laude (IPK > 3,5) 

meningkat selama tig tahun berturut-turut 11%, 12% dan 38%. Lama studi rata-

rata 4,4 tahun. Jangka waktu studi ini sudah mendekati  waktu ideal kelulusan 

mahasiswa S1 secara umum, yaitu kurang atau sama dengan 4,5 tahun 

 
d. Kepuasan lulusan. 

Kepuasan lulusan dalam hal ini alumni ditinjau dari dua aspek yaitu kurikulum 

dan kualitas layanan pembelajaran di Prodi Pendidikan Biologi. Data kepuasan 

lulusan dikoleksi melalui komunikasi lewat media sosial maupun pertemuan 

langsung dalam forum temu alumni. Hasil koleksi data menunjukkan bahwa 

lulusan (sangat puas/puas/kurang puas/tidak puas) terhadap kurikulum yang 

diimplementasikan di Prodi Pendidikan Biologi  dan lulusan (sangat puas/ puas/ 

kurang puas/tidak puas) terhadap kualitas layanan pembelajaran di Prodi 

Pendidikan Biologi.  

Selain itu, Prodi Pendidikan Biologi juga berupaya meningkatkan 

kemampuan bahasa asing calon lulusan dengan mendorong publikasi karya ilmiah 

calon lulusan berkolaborasi dengan dosen pada media atau forum berbahasa 

asing, mengakomodasi mata kuliah English for Biology pada kurikulum dan tetap 

mewajibkan calon lulusan harus lulus tes kompetensi Bahasa Inggris dalam 
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bentuk nilai EAP sebagai prasyarat ujian skripsi.  Langkah-langkah tersebut 

dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas prodi yang 

berimplementasi pada kepuasan lulusan.  

18. Pemanfaat  lulusan dan keberlanjutan penyerapan lulusan. 

Pemanfaat lulusan Prodi Pendidikan Biologi adalah lembaga pendidikan dan 

sejenisnya sebanyak 86.3%,  lainnya sebanyak 13,7% bekerja  pada bidang 

penerbit, bank, BUMN, ASN Pertanahan, dan swasta.  

Keberlanjutan penyerapan lulusan dilakukan selain melalui komunikasi aktif 

antara prodi dengan pengguna lulusan, juga dilakukan melalui program Carrer 

Development Centre CDC dan pembangunan jejaring. Berdasar informasi yang 

diperoleh dari pengguna lulusan maka Prodi Pendidikan Biologi  membantu 

memberikan informasi pekerjaan yang dapat digunakan oleh lulusan fresh 

graduate melalui kerja sama dengan Tim CDC FKIP UNS lewat laman 

www.cdc.uns.ac.id, facebook dan whatsapp group. 

19. Produk Program Studi Berupa Model-Model, Karya Inovatif, Hak Paten, 

Hasil Pengembangan Prosedur Kerja, Produk Fisik Sebagai Hasil 

Penelitian. 

Beberpa produk media pembelajaran  yang telah dihasilkan oleh Program 

Studi Pendidikan Biologi yaitu preparat histologi jaringan tumbuhan dan hewan. 

Beberapa karya inovatif  yang dideseminasikan dalam  bentuk poster dan karya 

ilmiah pada jurnal  nasional terakreditasi dan internasional.  

Produk HKI berupa  media pembelajaran ekologi dengan teknologi 

augmented reality untuk mengakomodasi generasi 4.0 yang memiliki karekteristik 

gaya belajar yang sangat terkoneksi dengan gadget. Media tersebut telah 

dirancang dengan indikator capaian hasil belajar yang relevan dengan penguatan 

unsur unsur dalam New Ecological Paradigm. Media augmented ini bernama: “ 

eco-AR 1” , eco-AR 2 dan eco-AR 3 “ telah diunggah dalam play store, sehingga 

sudah dapat digunakan dalam pembelajaran. 

Produk fisik hasil penelitian tumbuhan Indigofera  penghasil pewarna tekstil 

telah dihasilkan dalam bentuk pasta dan powder. Pewarna ini telah diaplikasikan 

dalam batik warna alam yang bekerjasama dengan UKM di Jogjakarta.  Beberapa 

produk batik dengan warna alam indigo.  

 

http://www.cdc.uns.ac.id/
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Tabel 6. Analisis SWOT Komponen E Kurikulum, pembelajaran dan suasana 
akademik  

KOMPONEN STRENGHT WEAKNESS 

  Rekonstruksi kurikulum telah 
mengakomodasi dinamika 
pengguna 

 

 Keterlibatan ‘langsung’ 
alumni dan pengguna 
lulusan yang belum 
dilaksanakan terkait 
dengan rekonstruksi 
kurikulum. 

 

 

 

Kurikulum, 
Pembelajaran dan 
Suasana Akademik 

 

 

 

 Penjaminan secara konstruksi 
bahwa kurikulum telah sesuai 
dengan visi, misi, tujuan dan 
sasaran 

 Penjaminan secara konstruksi 
bahwa kurikulum telah disusun 
merujuk pada profil kompetensi 
lulusan. 

 Penjaminan secara konstruksi 
bahwa kurikulum memenuhi 
elemen kompetensi yang 
ditetapkan 

 Kualifikasi kompetensi bidang 
studi yang memenuhi 
persyaratan dan relevan 
dengan kompetensi yang 
ditetapkan oleh Program Studi 

 Mutu pembelajaran sebagai 
standar proses, telah dijamin 
menurut standar yang 
ditetapkan bersama dan 
merujuk pada visi, misi, tujuan,  
sasaran serta renstra institusi 

 Suasana akademik yang telah 
dikondisikan untuk semakin 
kondusif  melalui 
penyelenggaraan kegiatan 
akademik yang rutin dan 
berkelanjutan. 
 

 Belum 
menyeluruhnya 
ketersediaan 
perangkat 
pembelajaran yang 
disiapkan oleh dosen 
karena kesadaran 
akan penegakkan 
mutu yang masih 
perlu ditingkatkan. 

 Kegiatan akademik 
berupa seminar yang 
berlangsung masih 
berada pada tingkat 
lokal dan nasional 
 
 

OPORTUNITY S – O W – O 

 Institusi LPTK Prodi 
Pendidikan Biologi 
merupakan salah satu 
institusi yang secara 
brand image masih 

mendominasi sebagai 
pilihan institusi LPTK 

 Menyesuaikan kukulum dengan 
dinamika perubahan kebutuhan 
pengguna dengan tetap 
mengacu pada standar yang 
ditetapkan. 

 Mensinergikan sumber daya di 
Program Studi dan 
meningkatkan konektivitas 
dengan institusi di luar negeri 

 Melakukan 
rekonstruksi 
kurikulum dengan 
melibatkan secara 
langsung alumni dan 
pengguna dalam 
proses 
rekonstruksinya 
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negeri yang dituju oleh 
calon mahasiswa. 

 Peluang peningkatan 
lingkup dari tingkat 
seminar nasional 
menjadi seminar 
internasional 

 Ketersediaan dana 
kompetitif untuk 
penelitian dan 
pengabdian yang 
dapat dimanfaatkan 
untuk meningkatkan 
atmosfer  akademik 
penelitian dan 
pengabdian 

 Peluang 
pengembangan 
kerjasama ilmiah 
untuk meningkatkan 
aktivitas akademik di 
Prodi Pendidikan 
Biologi. 
 

untuk meningkatkan jenjang 
forum akademik seminar dari 
lokal, regional, nasional menjadi 
internasional. 

 Memanfaatkan dana kompetitif 
penelitian dan pengabdian serta 
meningkatkan pelibatan 
mahasiswa dalam kegiatan 
akademik tersebut dan 
meningkatkan upaya diseminasi 
secara luas atas hasil yang 
diperoleh. 

 Meningkatkan 
kesadaran dosen 
akan pentingnya 
ketersediaan 
perangkat 
pembelajaran yang 
tervalidasi melalui 
sosialisasi efektif dan 
berkelanjutan. 

 Meningkatkan 
kualitas  kegiatan 
akademik berupa 
seminar dari seminar 
nasional menuju 
seminar internasional 

THREAT S – T W – T 

 Persaingan dengan 
LPTK serupa yang 
semakin kompetitif 
terkait dengan usaha 
peningkatan mutu 
layanan akademik 
 

 Melakukan fasilitasi 
peningkatan forum akademik 
bagi dosen dan mahasiswa 
melalui rencana anggaran dan 
biaya yang direncanakan 

 Meningkatkan brand 
image Program Studi 

dengan 
meningkatkan 
frekwensi dan 
kualitas kegiatan 
akademik yang 
dilaksanakan. 

Prioritas Pengembangan Program Studi terkait dengan Komponen E, sebagai 

berikut: 

1. Senantiasa melakukan penjaringan umpan balik dari alumni dan pengguna 

terkait dengan pemetaan kebutuhan pengguna di sekolah dan mengikuti 

dinamisasi terkait. 

2. Senantiasa memonitor kebijakan-kebijakan dari Kemendiknas menyangkut 

kurikulum dan mengikuti dinamisasi terkait. 

3. Melibatkan komponen alumni dan pengguna dalam rekonstruksi kurikulum. 

4. Meningkatkan kooperasi dengan LPTK lain pada bidang kompetensi yang 

sama terkait dengan komparasi, perumusan bersama atau melakukan telaah 

bersama atas kurikulum untuk Prodi Pendidikan Biologi.  
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5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan akademik dan menjamin 

kebebasan mimbar akademik di Prodi Pendidikan Biologi untuk menjamin 

kondusivitas atmosfer akademik dan pencitraan (brand image) Program 

Studi.
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KOMPONEN F 

Pembiayaan, 

Sarana dan Prasarana 

serta Sistem Informasi 
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F. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi 

1. Sistem alokasi dana 

Prodi Pendidikan Biologi bagian dari Universitas Sebelas Maret yang 

termasuk dalam kategori Badan layanan Usaha (BLU) memiliki sistem terpadu 

untuk pengalokasian dana. Sumber pendanaan terdiri dari: (1) Dana APBN baik 

dalam bentuk BOPTN maupun Rupiah Murni, (2) Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang 

termasuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta (2) 

Kerjasama. Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan operasional, masing-

masing Prodi mendapat alokasi dana yang ditentukan berdasarkan perimbangan 

proporsional dari Universitas.  

Alokasi pendanaan di Prodi Pendidikan Biologi digunakan untuk membiayai 

kegiatan-kegiatan di bidang: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada 

masyarakat, (4) investasi prasarana, (5) investasi sarana, dan (6) investasi SDM. 

Prosentase alokasi pendanaan yang paling besar adalah untuk gaji, yaitu kurang 

lebih 44.25%. Selanjutnya adalah untuk penelitian, pendidikan dan pengabdian. 

2. Pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan dana 

Alur proses keuangan adalah perencanaan (penyusunan anggaran), 

pengelolaan (pelaksanaan penggunaan anggaran) dan pelaporan kegiatan serta 

pertanggungjawaban penggunaan dana. Pengelolaan keuangan dilakukan secara 

tersentral di Bagian Keuangan Fakultas sesuai dengan ketentuan dan prosedur 

yang telah ditetapkan Universitas. Pengelolaan dana di Prodi Pendidikan Biologi 

mencakup biaya akademik dan non akademik, yang terangkum dalam Cost 

Analysis Structure (CSA). Prodi berkewajiban melaporkan penggunaan dana 

dengan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan kegiatan untuk 

diserahkan kepada fakultas. Dimana untuk prosedur pertanggungjawabannya 

selalu dibantu dan difasilitasi oleh bagian keuangan Fakultas untuk pengajuan ke 

Universitas. Disamping itu dilakukan pengawasan internal dari Prodi, dan 

eksternal dari bagian keuangan secara berkala sehingga tertib administrasi 

keuangan dapat tercapai dengan baik. 

3.  Keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatannya 

Proses pengadaan baik sarana prasarana ataupun jasa lainnya 

menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan 
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Perpres No. 172 Tahun 2014 dan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang terpusat melalui Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) UNS.  Pengadaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan 

yang mengacu pada pencapaian KPI. Kebermanfaatan dari pengadaan digunakan 

untuk kepentingan bersama dengan konsep sharing resource. 

4.  Pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

Dalam menjalankan aktivitas akademiknya, Prodi Pendidikan Biologi 

memanfaatkan ruang secara bersama (sharing resource) baik yang ada di fakultas 

maupun universitas. Khusus untuk pemanfaatan ruang kuliah, konsep sharing 

resource dijalankan dengan memanfaatkan sistem informasi yaitu SIAKAD yang 

didalamnya ada fitur jadwal on line sehingga pemanfaatannya bisa maksimal. 

Selain ruang kuliah, sarana dan prasarana pendukung aktivitas akademik lainnya 

yang dapat dimanfaatkan bersama adalah perpustakaan, ruang rapat, aula, 

lapangan, laboratorium beserta alat-alatnya, kamar mandi dan lain-lain. 

Pengelolaan laboratorium Prodi Pendidikan Biologi dipimpin oleh Ketua 

Laboratorium dibawah koordinator Kepala Prodi. Ketua Laboratorium diangkat dan 

diberhentikan oleh Dekan atas usulan dari Dewan Dosen Prodi Pendidikan Biologi  

yang dilakukan melalui forum musyawarah bersamaan dengan pemilihan Kepala 

Prodi.  Peran serta mahasiswa juga dilibatkan dalam pengelolaan laboratorium-

laboratorium tersebut. Rekrutmen tim mahasiswa yang membantu pengelolaan 

laboratorium dilakukan melalui mekanisme seleksi berdasarkan minat dan 

keterampilan yang diperlukan untuk praktek laboratorium. Selanjutnya tim 

mahasiswa tersebut dibentuk satu organisasi khusus dalam kerangka pengelola 

laboratorium yang bekerja di bawah koordinasi ketua laboratorium. 

Tata kelola laboratorium Prodi Pendidikan Biologi didasarkan pada SOP 

yang telah disusun. Alat-alat praktek, perlengkapan, dan bahan habis pakai 

praktek diperoleh melalui pengajuan kepada fakultas. 

5. Ketersediaan dan mutu gedung, ruang kuliah, laboratorium, 

perpustakaan, dll 

Keberadaan Ruang di Prodi Pendidikan Biologi dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Ruang Dosen  
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Prodi Pendidikan Biologi memiliki ruangan untuk pejabat struktural (Kepala 

prodi) dengan luas sekitar 7,5 m2. Untuk seluruh dosen disediakan ruangan 

dengan luas sekitar 224,15 m2, dan setiap ruang dosen ditempati satu orang 

dosen, sehingga apabila dirata-rata untuk masing-masing dosen menempati 

ruangan seluas 7,26 m2 (Tabel 6.3.1 Borang Program Studi). Hal ini 

memudahkan para dosen memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa 

tanpa mengganggu konsultasi dengan dosen lain. 

b. Ruang kuliah  

Prodi Pendidikan Biologi memiliki 6 buah ruang kuliah di kampus FKIP UNS 

(lokasi di Kentingan Surakarta), yaitu: 4 ruang yang terletak di lantai 4, 2 ruang 

terletak di lantai 3 Gedung D (1D 409 berukuran 7 x 7 m2, 1D 408 berukuran 7 

x 7 m2, 1D 405 berukuran 7 x 7 m2, 1D 404 berukuran 8 x 12 m2, 1D 305 

berukuran 7 x 9 m2, 1D 304 berukuran 8 x 12 m2) (Tabel 6.3.2 Borang Program 

Studi). 

c. Laboratorium  

Laboratorium Prodi Pendidikan Biologi memiliki 6 buah ruang 

laboratorium, yaitu: a) Laboratorium Botani (1D 107) dengan luas 49 m2 yang 

berfungsi untuk praktikum mata kuliah Keanekragaman dan Klasifikasi 

Phanerogamae;  Keanekragaman dan Klasifikasi Criptogamae; Ekologi 

Tumbuhan; dan Morfologi Tumbuhan; b) Laboratorium Zoologi (1D 108) dengan 

luas 49 m2 yang berfungsi untuk praktikum mata kuliah Keanekragaman dan 

Klasifikasi Invertebrata, Keanekragaman dan Klasifikasi Vertebrata; Ekologi 

Hewan; dan Morfologi Hewan; c) Laboratorium Kultur Jaringan (1D 109) dengan 

luas 21 m2 yang berfungsi untuk praktikum mata kuliah Kultur Jaringan; d) 

Laboratorium Fisiologi (1D 209), dengan luas 49 m2 yang berfungsi untuk 

praktikum Fisiologi Hewan, Fisiologi Tumbuhan, dan Fisiologi Manusia; e) 

Laboratorium Mikrobiologi (1D 208), dengan luas 49 m2 yang berfungsi untuk 

praktikum Mikrobiologi, Biokimia, dan Genetika; f) Laboratorium Anatomi (1D 

203) yang memiliki luas 49 m2 berfungsi untuk kegiatan praktikum mata kuliah 

Anatomi Tumbuhan, Anatomi Hewan, Anatomi Manusia, Embriologi Tumbuhan, 

Embriologi Hewan. Prodi Pendidikan Biologi juga memiliki laboratorium 

Microteaching sebanyak 2 ruang (1D 406 dan 1D 407) dengan luas total 77 m2 
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yang berfungsi melayani praktek pengajaran mikro. Selain laboratorium 

ruangan, sarana penunjang untuk kegiatan praktikum adalah: a) Lahan Terbuka 

Kampus (Tempat Praktikum Lapangan) dengan luas 23. 100. 000 m2, yang 

digunakan untuk praktikum lapangan berupa pengamatan hewan dan 

tumbuhan terestrial secara langsung; b) Sarana Praktikum Perairan (Danau 

UNS) dengan luas sekitar 840 m2, digunakan untuk pengamatan hewan dan 

tumbuhan perairan/akuatik secara langsung. 

       Prodi Pendidikan Biologi juga didukung laboratorium penunjang, yaitu: 

a) Laboratoriu komputer di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK), 

dengan luas 400 m2 dan dikelola oleh universitas, berfungsi sebagai penyedia 

layanan praktek komputer dan layanan internet; b) Laboratorium Bahasa di UPT 

P2B UNS dan dikelola oleh universitas, berfungsi untuk mendukung mata kuliah 

bahasa inggris dan kursus bahasa asing bagi mahasiswa dan dosen; c) 

Laboratorium Terpadu UNS, dikelola oleh universitas dan berfungsi untuk 

laboratorium pengujian, kalibrasi, dan digunakan untuk praktikum atau 

penelitian mahasiswa dan dosen. 

6. Fasilitas komputer dan pendukung pembelajaran dan penelitian.  

Fasilitas komputer dan pendukung pembelajaran dan penelitian sudah 

cukup. Mahasiswa dapat memanfaatkan komputer di UPT TIK.  Komputer (PC) 

yang tersedia di Prodi Pendidikan Biologi sebanyak 3, Laptop sebanyak 2,  LCD 

projector sebanyak 8  buah yang bisa dipergunakan untuk kuliah maupun diskusi. 

UPT TIK UNS menyediakan fasilitas untuk keperluan perkuliahan, praktikum, dan 

pelatihan, serta self access internet yang menyediakan komputer (50 unit) dan 

fasilitas wifi gratis untuk akses internet bagi pengunjung.  

7. Kesesuaian dan kecukupan sarana dan prasarana 

Kesesuaian dan kecukupan sarana dan prasarana sudah terpenuhi. Upaya-

upaya yang telah dilakukan antara lain dengan alokasi anggaran untuk 

peningkatan dan perawatan sarana laboratorium setiap tahun serta 

mengoptimalkan kerjasama dengan laboratorium-laboratorium lain. Dengan 

demikian, mahasiswa maupun dosen yang melakukan penelitian dan 

membutuhkan peralatan yang belum tersedia dapat memanfaatkan fasilitas dari 

laboratorium mitra tersebut. 
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Setiap tahun juga dilaksanakan pengadaan buku-buku baru untuk semakin 

meningkatkan koleksi perpustakaan dan juga langganan jurnal (Gambar 21). 

Meskipun demikian proporsi koleksi jurnal masih relatif sedikit. Sedikitnya koleksi 

jurnal diatasi dengan cara akses melalui internet. Selama ini mahasiswa juga 

dapat memanfaatkan perpustakaan di institusi lain baik di sekitar kota Solo atau 

kota lainnya. Prodi Pendidikan Biologi mengupayakan peningkatan jumlah 

pustaka setiap tahunnya untuk memudahkan akses mahasiswa kepada 

perkembangan ilmu dan teknologi.  

 

Gambar  20 . Jumlah judul koleksi pustaka berdasarkan copy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar  21. Jumlah judul koleksi pustaka  di Prodi Pendidikan Biologi 

Strategi yang akan ditempuh sehubungan dengan peningkatan koleksi 

pustaka untuk menunjang kegiatan akademik Prodi Pendidikan Biologi adalah 

peningkatan koleksi pustaka elektronik/digital. Strategi ini dipilih didasarkan atas 

kemudahan dalam pemeliharaan dan penyerapan sumber daya yang diperlukan. 

Selain itu akan memudahkan dalam networking dan resource sharing antar 

institusi jika diintegrasikan dengan teknologi informasi 

8. Keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya 

Guna memenuhi sarana dan prasarana yang masih kurang atau belum 

tersedia, Prodi Pendidikan Biologi senantiasa melakukan pembenahan dan 

pengembangan, terutama untuk memenuhi  kebutuhan praktikum yang 

terintegrasi dalam mata kuliah yang selama ini belum terselenggara dengan 
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optimal, seperti untuk mata kuliah Anatomi dan mikroteknik yang memerlukan 

SEM/CEM. Keterbatasan sarana dan prasarana diatasi dengan melakukan 

sharing praktikum di Laboratorium Terpadu Pusat UNS yang memiliki sarana dan 

prasarana lebih memadai. Selain melakukan sharing praktikum, Prodi Pendidikan 

Biologi juga secara rutin menyelenngarakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) untuk 

mendukung tercapainya kompetensi mahasiswa sesuai dengan yang diharapkan. 

KKL dilaksanakan di lokasi-lokasi yang mendukung (sesuai) dengan mata 

praktikum yang ditempuh. Lokasi yang menjadi tujuan KKL yaitu: Taman Nasional 

Gunung Merapi, Taman Hutan Rakyat KGPPA Mangkunagoro I, Kawasan Pantai 

Selatan Gunung Kidul untuk mata kuliah KKC dan KKI; Kebun Binatang Gembira 

Loka, LIPI Botani, LIPI Zoologi, Kebun Raya Bogor, Museum Nasional Sejarah 

Alam Indonesia, Kebun Buah Mekar Sari untuk mata kuliah KKP dan KKV; 

Museum Biologi UGM untuk mata kuliah Anatomi Hewan; BPOTOT Tawang 

Mangu dan Desa Nguter (sentra tanaman jamu) untuk mata kuliah Hortikultura, 

Kawasan Kars Kabupaten Wonogiri untuk mata kuliah Ekologi Tumbuhan dan 

Ekologi Hewan; Museum dan Situs Purbakala (Klaster Sangiran, Klaster Bukuran, 

Klaster Ngebung, Klaster Manyarejo, Klaster Dayu) untuk mata kuliah Evolusi dan 

Paleontologi. 

Pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana 

terintegrasi langsung dalam RBA yang akan terus dikaji dan dibuat setiap tahun 

oleh progam studi. Oleh karena itu keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan, dan 

pemanfaatan dari pembiayaan, sarana dan prasarana tidak menjadi masalah jika 

RBA Prodi Pendidikan Biologi ditingkatkan. 

9.  Rancangan pengembangan sistem informasi 

Prodi Pendidikan Biologi telah melakukan pengembangan Sistem Informasi 

sehingga efisiensi dan produktivitas kegiatan akademik meningkat. Selain itu juga 

telah diterapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi di lingkup 

Universitas untuk meningkatkan manajemen internal dan organisasi. SIM 

akademik dapat diakses oleh calon mahasiswa, mahasiswa, dosen dan civitas 

academica UNS lainnya  kapanpun dan dimanapun berada. Mahasiswa dan 

seluruh civitas academica UNS diberikan kemudahan untuk melakukan koneksi 

internet melalui terminal yang khusus disediakan di beberapa titik di fakultas 

maupun prodi. Beberapa sistem informasi yang digunakan di UNS antara lain 
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seleksi mahasiswa (htpp://spmb.uns.ac.id), perencanaan jadwal kuliah 

(http://jadwal.uns.ac.id), akademik (http://siakad.uns.ac.id), kepegawaian 

(http:/kepegawaian.auk.uns.ac.id), penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

(http://lppm.uns.ac.id dan http://www.iris1103.uns.ac.id) dan perpustakaan 

(www.pustaka.uns.ac.id). Di Prodi Pendidikan Biologi tersedia informasi melalui 

laman http://biologi.fkip.uns.ac.id. 

10. Kecukupan dan kesesuaian sumber daya, sarana dan prasarana 

pendukung untuk pemberdayaan sistem informasi. 

Fasilitas akses internet yang ada di UNS ditandai dengan adanya SAT (Self 

Access Terminal) yaitu di UPT TIK UNS. Fasilitas hotspot juga tersedia di Fakultas 

KIP dan dapat digunakan oleh seluruh civitas academica FKIP UNS. Kapasitas 

bandwith di UNS sebesar 1,5 Gbps, dengan pembagian masing-masing client 

hingga 10 Mbps. Sistem informasi Prodi Pendidikan Biologi telah memiliki 

infrastruktur yang cukup memadai antara lain PC yang terkoneksi jaringan internet 

sebanyak 4 PC dan hotspot sebanyak 8 titik yang terdistribusi di semua ruang di 

lingkungan PS PBio. 

11. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sistem informasi 

Adanya sistem informasi yang baik sangat efektif dalam menunjang aktivitas 

akademik di Prodi Pendidikan Biologi. Segala kegiatan dapat dilakukan dengan 

lebih efisien. Keterbatasan ruang dan waktu tidak lagi menjadi kendala untuk dapat 

mengakses sumber informasi dengan memanfaatkan sistem informasi yang ada 

di tingkat universitas sampai program studi. 

12. Keberadaan dan pemanfaatan on-campus connectivity devices 

(intranet) 

UNS telah mengembangkan sistem informasi secara terpadu dengan 

teknologi online (internet), sehingga keberadaan dan pemanfaatan tidak hanya 

sebatas intranet. Hasil pengembangan sistem informasi online dimanfaatkan 

untuk berbagai keperluan seperti pengisian kartu rencana studi (KRS), 

penjadwalan mata kuliah, pengumuman nilai, perpustakaan dan penilaian kinerja 

dosen. Sistem informasi online juga dimanfaatkan sebagai sarana informasi dan 

komunikasi yang berhubungan dengan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang bersifat kompetitif misalnya informasi tawaran hibah penelitian 
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dan pengabdian kepada masyarakat dari LPPM, penyerahan proposal secara 

online, pengumuman penerima hibah dan penyerahan laporan. 

13. Keberadaan dan pemanfaatan global connectivity devices (internet) 

Keberadaaan dan pemanfaatan internet sampai pada level program studi. 

Internet di Prodi Pendidikan Biologi sebanyak 8 titik hotspot yang keberadaaannya 

dapat dimanfaatkan oleh seluruh civitas academica. Di berbagai tempat di 

lingkungan kampus Prodi Pendidikan Biologi, jaringan internet melalui hotspot 

mudah didapatkan. Dengan adanya internet yang sudah memadai di Prodi 

Pendidikan Biologi, mahasiswa dapat belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya 

dengan lebih mudah. Banyak informasi dan pengisian data dapat dilakukan secara 

online sehingga segenap civitas academica dapat mengaksesnya dari luar 

kampus bahkan dari tempat yang jauh, misalnya untuk pengisian KRS mahasiswa. 

Mahasiswa dapat merencanakan dan mendaftar kuliah tanpa harus datang ke 

kampus. Untuk kegiatan administratif lebih banyak digunakan internet melalui 

komputer PC dengan kabel. 

Tabel 7. Analisis SWOT Komponen F Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta 
Sistem Informasi 

Komponen F Strength Weakness 

 Pembiayaan  Perencanaan anggaran 
dilakukan secara terpadu 
oleh Fakultas 

 Perolehan dana dari 
pihak luar melalui 
kerjasama masih terbatas 

 Alokasi dana investasi 
dan perawatan relatif 
kecil 
  Sarana dan Prasarana  Tersedianya ruang 

kuliah yang mencukupi 

 Adanya komputer (dengan 
fasilitas internet), LCD, 
ruang perpustakaan dan 
laboratorium yang dimiliki 
oleh Prodi Pendidikan 
Biologi 

 Peralatan yang ada di 
laboratorium masih 
terbatas dalam jumlah 
dan kebaruannya 

 Jumlah pustaka berupa 
jurnal terbaru sedikit 

 Pemanfaatan fasilitas 
internet dalam proses 
pembelajaran masih 
rendah. 

 
Opportunity SO WO 

 Pembiayaan 

 Kemitraan dengan 
institusi luar 

 Banyak Tawaran 
hibah kompetisi 

 Optimalisasi 
kerjasama dengan 
instansi lain 

 Proaktif mengikuti 
kompetisi program hibah 

 Meningkatkankan 
kerjasama dengan 
lembaga mitra, terutama 
terkait dengan 
pemanfaatan 
laboratorium modern. 
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 Sarana dan Prasarana 

 Kemajuan 
Ketersediaan sarana 
dan prasarana di 
sekolah/lembaga 
mitra 

 

 

 

 

 Sharing fasilitas sarana 
dan prasarana dengan 
program studi dan unit 
lain  

 

 Menambah sarana  
dan prasarana 
laboratorium serta koleksi 
jurnal 

Threat ST WT 

 Pembiayaan 

 Keterbatasan jumlah 
biaya yang dapat 
dikelola oleh Prodi 

 Meningkatkan jumlah 
kerjasama dengan instansi 
atau lembaga lain 

 Turut serta dalam 
kompetisi  baik lokal, 
nasional maupun 
internasional 

 

 
 

 Ketatnya kompetisi di 
level nasional dan 
Internasional 

 Sarana dan Prasarana 

 Sarana dan prasarana 
program studi sejenis 
berkembang pesat 

 

 Perkembangan IPTEK 
sangat cepat 
 

 Meningkatkan kompetensi 
dosen dan mahasiswa  
dalam penggunaan 
peralatan modern 

 

 Keterbukaan akses untuk 
mengembangkan diri 
seiring dengan pesatnya 
perkembangan IPTEK bagi 
SDM PS 

 

 
 
 
 

 Kecepatan kemampuan 
SDM tenaga pendidik dan 
kependidikan dalam 
menanggapi pesatnya 
perkembangan IPTEK 
tidak merata  

 

Prioritas Pengembangan Program Studi terkait dengan Komponen F, sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan  sarana  dan  prasarana  penunjang  PBM  termasuk  sarana 

dan prasarana laboratorium. 

2. Meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan program studi 

3. Meningkatkan kualitas lulusan program studi 

4. Meningkatkan  kerjasama  dengan  lembaga  mitra  dalam  kegiatan  

penelitian, pengabdian pada masyarakat, praktikum dan dosen tamu 

5. Memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk 

mengikuti training, workshop dan sejenisnya untuk pengembangan diri 

6. Memfasilitasi mahasiswa untuk praktikum di luar kampus/di lembaga mitra
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KOMPONEN G 

Penelitian, 

Pelayanan/Pengabdian 

Kepada Masyarakat, 

dan Kerjasama 
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G.  Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian kepada Masyarakat  dan Kerjasama 

1. Mutu, Produktivitas, Relevansi Sasaran, dan Efisiensi Pemanfaatan  

Dana Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat. 

Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan 

oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun 

mencapai nilai kasar 3 (NK). Penelitian dosen tetap di Prodi Pendidikan Biologi 

selama 3 tahun terakhir berjumlah 61 judul atau rata-rata pertahun 20 judul 

(Gambar 22).  

 
Gambar 22. Jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama tiga 

tahun oleh dosen prodi pendidikan biologi.  

 

  Mahasiswa yang  melaksanakan tugas akhir sebanyak 190, dan 56 orang 

diantaranya terlibat dalam penelitian dosen. Persentase mahasiswa yang 

melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen 29,47%. Jumlah mahasiswa yang 

terlibat dalam penelitian dosen sudah baik. Upaya lain yang dilakukan untuk 

mempertahankan praktek baik ini, dengan melibatkan mahasiswa semester awal 

dalam penelitian-penelitian dosen. 

Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang 

keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun sebesar 246 artikel. Artikel pada 

tingkat internasional berjumlah 74, dan karya ilmiah untuk tingkat nasional 

terakreditasi sebanyak 46.. Pada tahun (TS) telah terjadi kenaikan signifikan untuk 

karya ilmiah bereputasi sebanyak 31 artikel. Upaya yang dilakukan untuk menjaga 
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dan meningkatkan karya ilmiah bereputasi dengan mengikuti pelatiha-pelatihan 

penulisan karya ilmiah, menyelenggarakan seminar internasional (ICTTI dan 

Icosmee).  

Dana rata-rata  penelitian dalam tiga tahun terakhir adalah  Rp. 

4,530,519,000. Rerata dana  sebesar   Rp. 62,923,875/ dosen per tahun (Tabel 

8).  

   Tabel 8. Dana penelitian yang diperoleh dosen Prodi Pendidikan Biologi  
selama tiga tahun 
 

No. Tahun 
Sumber dana penelitian 

Total / Tahun 
Rata-rata dana 
per dosen /thn PNBP UNS Non PNBP UNS 

1 TS-2 653,500,000 624,029,000 1,277,529,000 53,230,375 

2 TS-1 1,417,990,000 584,000,000 2,001,990,000 83,416,250 

3 TS 874,500,000 376,500,000 1,251,000,000 52,125,000 

 
Total/ Sumber 

Dana 
2,945,990,000 1,584,529,000 4,530,519,000 62,923,875 

 
 Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan selama 

tuga tahun berjumlah  27 judul kegiatan atau rata-rata pertahun 9 judul. Sebagian 

besar kegiatan PkM dilaksanakan secara berkelompok sehingga seluruh dosen 

dapat berperan serta dalam kegiatan PkM. Lebih dari 67 % kegiatan PkM yang 

terselenggara didanai oleh perguruan tinggi/sendiri. Beberapa dari berbagai 

kegiatan PkM ini melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya. Dana yang diraih 

sebesar Rp 9,387,500 per tahun (Tabel 9).  

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengabdian antar lain: a) 

mengikuti pelathan/workshop pengabdian, b) melakukan in job training, c) 

menyampaian informasi sebanyak mungkin kepada setiap dosen.  

Tabel 9 Dana pengabdian yang diperoleh dosen Prodi Pendidikan Biologi selama 

tiga tahun 

No Tahun 
Sumber Dana Pengabdian 

Total/ Tahun 
Rata- rata 
dana Per 

Dosen/Thn PNBP UNS Non PNBP UNS 

1 TS-2 225,850,000 158,800,000 384,650,000 16,027,083 

2 TS-1 136,750,000 41,500,000 178,250,000 7,427,083 

3 TS 113,000,000 0 113,000,000 4,708,333 

 
Total/ Sumber 
Dana 

475,600,000 200,300,000 675,900,000 9,387,500 
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2. Agenda, keberlanjutan, diseminasi hasil penelitian dan pelayanan/ 

pengabdian kepada masyarakat. 

   Agenda penelitian telah terstruktur dan terjadual. Jumlah penelitian yang 

direncanakan minimal 16 karya penelitian tiap tahun.  Penelitian diperoleh dari 

mengikuti hibah kompetisi baik yang dilakukan oleh LPPM UNS, maupun 

Ristekdikti. Hasil penelitian  diseminasikan melalui seminar internal program studi, 

jurnal  nasional maupun internasional. Diseminasi pengabdian ditekankan untuk 

publikasi pada jurnal nasional, dalam seminar tingkat nasional maupun 

internasional. Prodi Pendidikan Biologi memiliki dua jurnal (Bioedukasi dan 

Biopedagogi) yang  dapat  digunakan  sebagai  sarana diseminasi  hasil  penelitian.  

3. Kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

bersama dosen dan mahasiswa. 

Mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dosen. 

Mahasiswa memanfaatkan penelitian tersebut sebagai penelitian tugas akhir. 

Selama kurun waktu tahun 2016-2018 terdapat 56 orang mahasiswa Prodi 

Pendidikan Biologi yang ikut serta dalam penelitian dosen dari 190 mahasiswa 

(29,47%) yang melakukan tugas akhir. 

Beberapa kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat di PSBio, 

telah melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya. Mahasiswa terlibat secara 

penuh dan diberi tanggung jawab penuh dalam kegiatan Pengabdian pada 

Masyarakat, setelah dilaksanakan koordinasi lingkup kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Beberapa diantaranya bahkan telah ikut turut serta dalam 

mengembangkan konsep dan perencanaan kegiatan pengabdian.  

4. Banyak dan mutu kegiatan penelitian dan pelayanan /pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa dalam bidang penelitian, PkM dan 

kewirausahaan selama 3 tahun sebanyak 4 judul. Selain melalui PKM, mahasiswa 

melakukan penelitian dan PkM bersama-sama dengan para dosen dengan dana 

hibah dari berbagai sumber. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PkM 

mahasiswa melalui: a) pelatihan penulisan proposal, b) mengikutsertakan 

mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, c) memberikan 

tugas mandiri dalam mata kuliah dasar-dasar penulisan karya ilmiah pada 
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semester 1, d) dosen pembimbing akademik (PA) mewajibkan mahasiswa 

bimbingannya untuk menyusun proposal dana PNBP maupun Dikti.  

5. Hubungan antara pengajaran, penelitian dan pelayanan/pengabdian 

kepada masyarakat. 

Hubungan antara pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

sangat erat sekali. Kegiatan pengabdian pada masyarakat biasanya merupakan 

bentuk aplikasi penelitian yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat 

dan  sekolah melalui PkM. Selama belajar, mahasiswa dimotivasi dan diajarkan 

untuk dapat  mengaplikasikan sebagian ilmu yang didapatkan melalui kegiatan-

kegiatan nyata di tengah-tengah masyarakat. 

6. Banyak dan mutu kegiatan penelitian dan publikasi dosen.  

Publikasi dan karya ilimiah merupakan cermin dari produktivitas dosen. 

Publikasi dosen dapat melalui jalur konferensi dan jurnal ilmiah. Terkait dengan 

partisipasi dosen sebagai author publikasi pada konferensi nasional dan 

internasional jumlah publikasi dosen Prodi Pendidikan Biologi secara total 

adalah 26 publikasi dalam 3 tahun terakhir. Karya ilmiah jurnal  nasional 

mengalami kenaikan selama tiga tahun berturut-turut. Sedangkan karya ilmiah 

internasional bersifat fluktuatif, terjadi kenaikan pada TS-2 menuju TS-1 setinggi 

64%, namun sedikit menurun pada tahun TS (Gambar 23).  
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Gambar 23. Jumlah karya ilmiah selama 3 tahun terakhir.  
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Upaya menjaga praktek baik terhadap karya ilmiah internasional antara 

lain melakukan penelitian secara kontinyu, mengikuti workshop riset dan 

publikasi dan mengikuti workshop internasional. 

7. Hubungan kerjasama dan kemitraan penelitian dengan lembaga dalam 

dan luar negeri. 

Secara umum dalam setiap kerjasama yang dilaksanakan, Prodi Pendidikan 

Biologi lebih berperan sebagai pelaksana melalui perannya sebagai penyedia 

sumber daya manusia. Hal tersebut disebabkan karena kerjasama dengan 

menggunakan payung MOU hanya terjadi antara pihak tertentu dengan institusi di 

tingkat universitas atau fakultas. Namun demikian, upaya penjaringan peluang 

kerjasama tetap dilaksanakan oleh Program Studi untuk menindak lanjuti MOU 

dengan MOA dan bahkan memungkinkan untuk sampai pada ranah mengusulkan 

kerjasama tertentu kepada fakultas data universitas. Kerjasama yang 

dilaksanakan oleh Prodi Pendidikan Biologi meliputi pelaksanaan kerjasama pada 

tingkat local/nasional dan internasional. 

Selama tahun 2016-2018  Prodi Pendidikan Biologi telah menjalin kerjasama 

dengan berbagai instansi dalam negeri dan luar negeri. Tahun 2016 dan 2018 

terdapat 68 instansi dalam negeri sedangkan pada tahun 2017 terdapat 67 instansi 

dalam negeri. Pada tahun 2016-2018 terdapat tren naik untuk kerjasama dengan 

instansi luar negeri dengan angka 21, 20, dan 24 kerjasama (Gambar 24 & 25). 

Kesemua instansi tersebut relevan dengan bidang pendidikan biologi. Dari 68 

instansi dalam negeri, sebagian besar 90% adalah instansi pemerintah, 

sedangkan sisanya adalah instansi swasta. 
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    Gambar 24. Hubungan kerjasama dan kemitraan dengan instasi dalam 
negeri selama kurun waktu 2016 -2018 

 

Gambar 25. Hubungan Kerjasama dan Kemitraan dengan instasi Luar Negeri 
selama kurun waktu 2016 -2018 
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8. Mutu dan kurun waktu penyelesaian skripsi/tesis/disertasi (termasuk 

proses penulisan tesis dan pembimbingannya) 

Penyelesaian Tugas Akhir (TA) dalam kurun waktu 2016 - 2018 cenderung 

mengalami peningkatan dari segi kecepatan dan kualitas skripsi.  Sejumlah 42% 

pada tahun TS mahasiswa menyelesaikan skripsi lebih dari 6 bulan, angka ini 

turun 9% dari tahun sebelumnya (51%). Penurunan yang signifikan tersebut 

disebabkan keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian dosen sehingga dapat 

mempercepat TA.  Kebijakan yang diterapkan dan didukung kurikulum antara 

lain, membagi dosen pembimbingan pada semester 5, dan di semester 6 

mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan pembimbing untuk menyusun 

proposal skripsi. Pada akhir semester 6, mahasiswa akan melaksanakan PPL 

(bulan September-November), dan selama PPL dapat mengambil data awal 

penelitian. Adapun KKN dianjurkan untuk diambil pada akhir semester 6, yaitu 

pada periode Juli-Agustus atau pada masa break semester. Setelah 

menyelesaikan PPL, pada awal semester 7, mahasiswa dapat melanjutkan 

pengambilan data riset. Selain itu pembimbing dapat memberikan ide topik 

penelitian lebih awal sehingga mahasiswa dapat lebih cepat menyelesaikan 

studinya. 

9. Publikasi hasil penelitian, karya inovatif, dan rangkuman  skripsi 

Terdapat 2 jurnal di Prodi Pendidikan Biologi yaitu Bioedukasi dan 

Biopedagogi yang dapat menjadi sarana publikasi hasil penelitian, maupun karya 

inovatif. Sebagian hasil TA mahasiswa dipublikasikan pada dua jurnal yang 

dikelola PSP.Biologi. Karya Inovatif mahasiswa dari hibah PKM tema 

Kewirausahaan dipublikasikan dalam jurnal Bioedukatika (Jurnal nasional 

bereputasi terindeks sinta 2). Rangkuman skripsi mahasiswa juga dipublikasikan 

dalam pertemuan ilmiah bertaraf nasional maupun internasional. 

10. Kerjasama dengan instansi yang relevan. 

Dalam 3 tahun terakhir kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri 

cukup dinamis. Kerjasama tersebut sebagian besar dilakukan dengan Dinas 

Pendidikan maupun langsung dengan pihak sekolah, yaitu dalam bimbingan 

olimpiade dan PPL. Kerjasama Prodi Pendidikan Biologi di tingkat lokal/nasional 

mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Salah satu bentuk kerjasama yang 
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dilakukan yaitu pada tahun 2018 dengan Universitas Mahasaraswati Denpasar 

yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan biologi di Indonesia. Jenis 

kerjasama yang dilakukan meliputi penelitian kolaborasi di bidang pendidikan 

biologi dan pengembangan media pembelajaran berbasis budaya kearifan lokal, 

pertukaran staf dosen dalam pertemuan ilmiah/seminar/workshop dalam 

peningkatan keprofesionalan dosen, pelatihan dan pertukaran jurnal ilmiah, 

pengembangan sarana pembelajaran seperti Laboratorium Biologi dan 

Microteaching. 

Bentuk kerjasama yang lain ditunjukkan dengan adanya PPL mahasiswa 

Prodi Pendidikan Biologi di sekolah – sekolah dari tahun 2016-2018 yaitu SMA Al 

Islam 1 Surakarta, SMA Batik 1 Surakarta, SMA Batik 2 Surakarta, SMA 

Gondangrejo, SMA Islam Surakarta, SMA Muhammadiyah Karanganyar, SMA 

Negeri 1 Banyudono, SMA Negeri 1 Boyolali, SMA Negeri 1 Karanganyar, SMA 

Negeri 1 Kartasura, SMA Negeri 1 Kebakkramat, SMA Negeri 1 Sukoharjo, SMA 

Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 1 Teras Boyolali, SMA Negeri 2 Boyolali, SMA 

Negeri 2 Karanganyar, SMA Negeri 2 Sukoharjo, SMA Negeri 2 Surakarta, SMA 

Negeri 3 Boyolali, SMA Negeri 3 Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta dan SMA 

Negeri 7 Surakarta.  

Selain kerjasama PPL diatas, Prodi Pendidikan Biologi juga memiliki 

kerjasama pada kegiatan  penyelenggaraan pembinaan guru dan siswa 

berprestasi dalam rangka mengikuti kegiatan olimpiade di beberapa sekolah yang 

meliputi SMA N 1 Teras Boyolali, SMK Warga Surakarta, SMP IT Nur Hidayah, 

Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo, SMK N 1 Purwodadi, MAN 

1 Surakarta, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, 

dan SMA Majelis Tafsir Al Qur’an (SMA MTA) Surakarta.  

Kerjasama Prodi Pendidikan Biologi  di tingkat internasional sudah cukup 

baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama dengan beberapa universitas di 

beberapa negara Asia Tenggara, seperti di Malaysia, Thailand dan Filipina dalam 

kegiatan PPL Internasional (SEA Teacher Project). 

Jumlah mitra kerjasama dalam negeri mencapai 68 institusi baik dari pihak 

sekolah menengah ataupun tingkat nasional dengan institusi pemerintah. 

Peningkatan kualitas kerjasama terus ditingkatkan dengan penandatanganan 
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MoU dengan institusi luar negeri sejumlah  24 mitra. Namun demikian dilihat dari 

sisi jumlahnya per tahun, kerja sama tersebut cenderung tidak mengalami 

peningkatan. Oleh karena itu perlu diupayakan peningkatannya dengan cara 

melakukan penelitian yang melibatkan institusi lain, P2M, dan 

semina/pelatihan/pendampingan ( Gambar 26). 

 

Gambar 26. Jumlah MoU dengan instansi lain (Regional, nasional, dan 
Internasional). 

 

11.  Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama. 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilaksanakan setiap tahun 
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apakah kerjasama yang dilakukan berjalan dengan baik. Mekanisme yang 

dilakukan adalah evaluasi internal untuk mengetahui sampai sejauh mana 

kerjasama tersebut menguntungkan bagi Prodi Pendidikan Biologi. Hubungan 

dengan mitra juga terus dilakukan untuk menjaga hubungan baik dan 

mendapatkan masukan mengenai hal-hal yang terkait kerjasama yang terjalin. 

Jika ada permasalahan maupun kendala yang timbul, hal itu dijadikan bahan 

evaluasi untuk segera dicarikan solusi dan ditindak lanjuti dengan langkah-langkah 

yang disetujui kedua belah pihak. 
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12. Hasil kerjasama yang saling menguntungkan. 

Hasil kerjasama yang saling menguntungkan berupa produk-produk 

penelitian, publikasi bersama, pembimbingan tugas akhir mahasiswa, 

pembimbingan kegiatan magang pembelajaran (PPL), serta fasilitas penggunaan 

bahan dan peralatan. Sebagai contoh kerjasama dengan sekolah-sekolah SMP, 

dan SMA di Solo dan Jawa Tengah, yang menjadi tempat magang mahasiswa dan 

biasanya berlanjut dengan kegiatan penelitian skripsi. 

13. Kepuasan pihak-pihak yang bekerja sama 

Pihak-pihak yang bekerjasama mengaku puas dengan adanya kerjasama 

dengan Prodi Pendidikan Biologi Indikator kepuasan pihak-pihak yang 

bekerjasama tersebut ditunjukkan oleh masih berlangsungnya kerjasama, 

misalnya masih diterimanya mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi untuk magang 

atau penelitian di Instansi yang bersangkutan. 

Tabel 10.  Analisis SWOT komponen G penelitian, pelayanan/pengabdian 
kepada masyarakat dan kerjasama 

Komponen G Strength Weakness 

Penelitian pengabdian 
kepada masyarakat 
kerjasama 

  Melibatkan mahasiswa 
skripsi dalam penelitian 
dosen. 

 Penelitian dosen cukup 
bervariasi 
sesuai dengan bidang 
keahlian di prodi. 

 Jumlah artikel ilmiah 
nasional dosen 
memadai sudah ada 
yang 
bertaraf internasional. 

 Jumlah kerjasama 
tingkat nasional 
memadai. 

 Jumlah judul penelitian 
perlu ditingkatkan 
meskipun jumlah dana 
dan kualitas penelitian 
semakin meningkat. 

  Belum ada karya dosen 
yang memperoleh HAKI. 

  Pengabdian pada   
masyarakat dosen perlu 
ditingkatkan. 

  Jumlah kerjasama 
Internasional perlu 
ditingkatkan. 

  Jurnal program studi 
masih belum 
terakreditasi nasional. 

Opportunity SO WO 
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 Tersedia dana hibah 
yang cukup memadai 
untuk melakukan 
penelitian dan 
pengabdian pada 
masyarakat, secara 
kompetitif. 

  Banyak kegiatan 
institusi pengguna yang 
masih memerlukan 
pendampingan. 

  Kerjasama antara Prodi 
Pendidikan Biologi 
dengan sesama LPTK , 
DIKNAS kabupaten/ 
kota dan sekolah mitra 
masih terbuka lebar. 

  Tersedia dana 
kompetitif  kerjasama 
dengan luar negeri. 

 Memanfaatkan 
kerjasama tingkat 
nasional dan 
keterlibatan mahasiswa 
dalam bidang penelitian 
untuk mendapatkan 
dana penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat. 

  Memanfaatkan 
kerjasama untuk 
memberikan 
pendampingan 
/pelatihan terutama 
dalam hal penelitian 

 Memanfaatkan dana 
hibah untuk 
meningkatkan jumlah 
judul penelitian dan 
pengabdian. 

  Memanfaatkan dana 
hibah untuk 
mendapatkan HAKI. 

  Memanfaatkan dana 
kompetitif luar negeri 
untuk meningkatkan 
kerjasama luar negeri. 

  Meningkatkankerjasama 
dengan institusi lain 
untuk pengiriman artikel 
ilmiah untuk menaikkan 
kualitas  journal prodi. 

THREAT ST WT 

 Ketatnya kompetisi 
dalam meraih dana 
melakukan penelitian 
dan pengabdian 
pada masyarakat. 

 

 Membuat proposal 
penelitian sebanyak 
mungkin. 

 

 Mengirim dosen dalam 
pelatihan bidang 
penelitian dan penulisan 
jurnal ilmiah. 

 

 

 

 

 

 

 Ketatnya persaingan 
memasukkan karya 
ilmiah dalam jurnal 
nasional terakreditasi 
maupun jurnal 
internasional. 

 Tuntutan kualitas 
penelitian yang 
semakin tinggi. 

 Ketatnya kompetisi 
dalam meraih dana 
kerjasama luar negeri 

 Mengirim artikel 
penelitian ke journal 
nasional dan 
internasional 
sebanyak mungkin. 

 Memanfaatkan hasil 
penelitian untuk meraih 
dana kerjasama luar 
negeri. 

 Mengirim dosen dalam 
pelatihan HAKI. 

  Mengundang pembicara 
dari luar prodi dalam 
kegiatan prodi untuk 
membangun kerjasama 
luar negeri. 

 

Prioritas Pengembangan Program Studi terkait dengan Komponen G, sebagai 

berikut: 

1 . Mengembangkan kerjasama tingkat nasional maupun internasional dalam hal 

penelitian, pengabdian masyarakat dan pendampingan.  

2. Mendorong dan memfasilitasi pengiriman artikel ke jurnal internnasional.  
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3. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan HAKI. 

4. Membangun kerjasama luar negeri melalui pelatihan/seminar.  

5. Meningkatkan kerjasama dengan institusi lain untuk pengiriman artikel ilmiah 

untuk menaikkan kualitas journal di Prodi Pendidikan Biologi (Bioedukasi dan 

Biopedagogi).  
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II. ANALISIS SWOT PRODI SECARA KESELURUHAN MERUJUK KEPADA 

DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN EVALUASI DIRI 

A. Analisis antar komponen 

Komponen A Strength Weakness 

Jati diri, Visi, Msi, 
Tujuan dan Sasaran 

 Terakreditasi A  

 Visi yang disusun  
visioner, tujuan realistis 
 sesuai visi 

 Secara kelembagaan  
baru dikenal di tingkat 
 regional 

 Jalinan kerjasama 
belum  optimal. 

Opportunity SO WO 

 Profesi bidang  
Administrasi 
 Perkantoran 
semakin 
berkembang 

 Banyak alumni yang 
dapat dijadikan 
mitra 
pengembangan 

 Memperoleh nilai 
Akreditasi A 

 Meningkatkan kualitas  
lulusan sesuai dengan  
kompetensi 

 Meningkatkan 
kerjasama 
dengan stakeholder 

Threat ST WT 

 Kompetisi antar 
LPTK  semakin 
ketat Pihak user 
menuntut jaminan 
kualitas lulusan. 

 Rekonstruksi kurikulum 
sesuai kebutuhan 
lapangan 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Meningkatkan 
brand-Image Prodi 

        melalui web, dan  
        media massa 

Komponen B Strength Weakness 

   Tata Pamong  Struktur organisasi di 
      Prodi sederhana 

sehingga    memudahkan 
koordinasi. 

 Koordinasi antar unit  
belum optimal 

Kepemimpinan  Sistem kepemimpinan  
demokratis dan kolegial 
melibatkan civitas 
akademika dalam 
pengambilan 
keputusan. 

 Belum optimalnya  
peranserta civitas  
akademika dalam  
pengambilan 
keputusan. 

 

B. Strategi dan Pengembangan  

Strategi dan pengembangan Prodi Pendidikan Biologi berdasarkan analisis 

SWOT terhadap berbagai aspek analisis adalah:  

1. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran  



Evaluasi Diri  Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UNS Surakarta   
113 

 

a. Secara kontinu melakukan peninjauan kurikulum yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu biologi, pembelajaran biologi dan kebutuhan 

stakeholder. 

b. Mengikuti pelatihan materi biologi dan pembelajaran yang diadakan oleh 

PT lain baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta  studi lanjut bagi 

dosen yang belum berkualifikasi S3.   

c. Melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi berstandar ISO 

9001: 2015.  

d.  Melakukan kegiatan ilmiah secara kontinue  yang melibatkan sekolah-

sekolah dan lembaga lain. 

e. Meng update konten dan fitur dalam  media website Prodi Pendidikan 

Biologi. 

f. Menyelenggarakan pelatihan, workshop pada bidang biologi dan 

pembelajarannya untuk mahasiswa. 

g. Mengintensifkan komunikasi dan kerjasama melalui pengabdian, penelitian 

dengan pihak lembaga/sekolah. 

2.  Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu. 

a. Menerapkan penjaminan mutu secara konsisten, dan berkelanjutan.  

b. Meningkatkan kerjasama dengan Prodi sejenis dari institusi lain, khususnya 

dalam rangka perbaikan sistem pengelolaan program studi. 

c. Mendeskripsikan  secara jelas dan terukur (termasuk reward dan 

punishment) pengembangan program studi sistem pengelolaan prodi kepada 

dewan dosen.   

d. Melaksanakan sistem tatapamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, 

penjaminan mutu, dan system informasi pada Prodi Pendidikan Biologi 

berstandar internasional. 

3. Mahasiswa dan Lulusan. 

a. Meningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama dengan alumni melalui 

kegiatan ilmiah bersama. 

b. Menguatkan jejaring  alumni melalui kegiatan sarasehan, penelitian  dan 

pengabdian masyarakat secara rutin. 

c. Mengirim dan memberi pendampingan mahasiswa dalam berbagai lomba 

bidang akademik maupun nonakademik dengan memanfaatkan kelompok 

studi baik tingkat nasional maupun internasional.  
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d. Memberikan pelatihan pengembangan minat dan bakat kepada mahasiswa 

dengan sumber eksternal maupun internal untuk meningkatkan secara 

kualitatif dan kuantitatif iklim kompetisi akademik dan nonakademik  

e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama dengan lembaga/institusi 

lain untuk pemenuhan tenaga pendidik dan beasiswa. 

f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat bagi mahasiswa melalui program pelatihan penulisan karya 

ilmiah/proposal penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk 

mahasiswa 

4.  Sumber Daya Manusia. 

a. Meningkatkan kuantitas pelatihan menulis makalah ke jurnal internasional 

bagi dosen.  

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Pengabdian pada Masyarakat.  

c. Mengirim dosen untuk mengikuti pelatihan tentang penelitian dan penulisan 

karya ilmiah ke jurnal nasional dan Internasional.  

d.  Mendorong dosen untuk menjadi narasumber di seminar nasional/ 

internasional 

e. Mendorong dosen yang belum studi lanjut S3 untuk studi lanjut sehingga di 

tahun 2023 sejumlah 79% dosen Prodi Pendidikan Biologi sudah bergelar 

S3. 

5.  Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik. 

a. Menjaring umpan balik dari alumni dan pengguna terkait dengan pemetaan 

kebutuhan pengguna di sekolah dan mengikuti dinamisasi terkait. 

b. Melakukan monitor kebijakan-kebijakan dari Kemendiknas menyangkut 

kurikulum dan mengikuti dinamisasi terkait. 

c. Melibatkan komponen alumni dan pengguna dalam rekonstruksi kurikulum. 

d. Meningkatkan kerjasama dengan LPTK lain pada bidang kompetensi yang 

sama terkait dengan komparasi, perumusan bersama atau melakukan telaah 

bersama atas kurikulum untuk Prodi Pendidikan Biologi.  

e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan akademik dan menjamin 

kebebasan mimbar akademik di Prodi Pendidikan Biologi untuk menjamin 

kondusivitas atmosfer akademik dan pencitraan (brand image) Program 

Studi.  



Evaluasi Diri  Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UNS Surakarta   
115 

 

6. Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana, serta Sistem Informasi. 

a. Meningkatkan  sarana  dan  prasarana  penunjang  PBM  termasuk  sarana 

dan prasarana laboratorium. 

b. Meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan program 

studi 

c. Meningkatkan  kerjasama  dengan  lembaga  mitra  dalam  kegiatan  

penelitian, pengabdian pada masyarakat, praktikum dan dosen tamu 

d. Memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk 

mengikuti training, workshop dan sejenisnya untuk pengembangan diri 

e. Memfasilitasi mahasiswa untuk praktikum di luar kampus/di lembaga mitra. 
 

7.  Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama. 

a. Merealisasikan kerjasama tingkat nasional maupun internasional dalam hal 

penelitian, pengabdian masyarakat dan pendampingan.  

b. Mendorong dan memfasilitasi pengiriman artikel ke jurnal internnasional.  

c. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan HAKI. 

d. Melakukan pelatihan/seminar ke dalam dan luar negeri.  

e. Menaikkan status akreditasi journal di Prodi Pendidikan Biologi (Bioedukasi dan 

Biopedagogi 
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