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RINGKASAN  
 

 
 
 

Universitas Pasundan merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki 

komitmen  tinggi  untuk  meningkatkan  kualitas lulusan  yang  memiliki  kemampuan  untuk 

bersaing, baik secara nasional maupun secara internasional. Upaya untuk mewujudkan hal 

tersebut diimplementasikan dalam upaya peningkatan mutu lulusan, salah satunya adalah 

peningkatan layanan dosen melalui perkuliahan. Program orientasi yang mulai direalisasikan 

salah satunya adalah program lesson study. Hal tersebut sebagai sarana untuk membangun hard 

skills   dan soft skills mahasiswa melalui pengalaman dalam kegiatan perkuliahan. Adanya 

potensi sumber daya penunjang dilingkungan kampus diupayakan lebih mewarnai karakteristik 

pembelajaran berbasis pengalaman dan pemberdayaan lingkungan dilakukan di FKIP Unpas. 

Upaya untuk membangun soft skills ini sudah mulai dilakukan dari tahun 2017. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Lokakarya dan diskusi kelompok 

terfokus (FGD) dilakukan untuk merumuskan dan membuat instrumen pengembangan soft 

skills dalam pembelajaran berbasis pelajaran.  Sampel penelitian terdiri dari guru sekolah 

menengah atas negeri dan swasta, dosen, dan perwakilan mahasiswa dari setiap UKM. 

Instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi, kuesioner respon partisipan, rubrik 

penilaian RPS, lesson desain, panduan lesson study, dokumentasi serta panduan wawancara. 

Hasil penelitian yaitu bahwa sebagian besar peserta telah mampu merumuskan kurikulum 

perkuliahan berupa capaian soft skills yang tercermin dalam  Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS), desain pelajaran berdasarkan dengan capaian soft skills, dan video pelajaran terbuka. 

Penelitian lebih lanjut akan dilakukan pada diseminasi hasil penelitian pada perkuliahan di 

FKIP Unpas. 
 

 
 

Kata kunci: Soft Skills, Lesson Study, Unit Kegiatan Mahasiswa 
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PRAKATA  
 

 
 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan karunianya sehingga tim 

peneliti dapat menyelesaikan laporan kemajuan penelitian mengenai “Pengembangan Soft 

Skills Mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Di Universitas Pasundan. 

Laporan kemajuan ini disusun sebagai suatu pertanggungjawaban tim peneliti terhadap 

semua  kegiatan  penelitian  yang telah  dilaksanakan. Kegiatan  yang telah  dilakukan  yaitu 

tersebut yaitu dengan membuat rumusan pembelajaran semester 

Tim peneliti menyadari bahwa dalam menyusun laporan kemajuan masih terdapat 

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, baik karena keterbatasan ilmu yang dimiliki maupun 

kemampuan yang dimiliki oleh tim peneliti. Oleh karena itu, kami menerima segala saran dan 

kritik yang berguna untuk perbaikan laporan kemajuan sampai pada laporan akhir penelitian. 

 
 
 
 

 
Bandung,   September 2018 

 
 
 
 
 

 
Tim Peneliti 
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BAB 1 
 

PENDAHULUAN 
 

 
 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 
 

Pendidikan yang diperoleh mahasiswa tidak hanya didapatkan di dalam kelas saja, 

kegiatan di luar kelas seperti kegiatan ekstrakurikuler yang berisikan materi di luar perkuliahan 

sangat bermanfaat dalam pengembangan potensi mahasiswa.  Keikutsertaan dalam sebuah 

organisasi akan menambah pengalaman bagi mahasiswa diantaranya mengasah soft skills, 

memperluas jaringan dan belajar peduli dengan lingkungan sosial. Soft skills mahasiswa dapat 

ditingkatkan melalui proses pembelajaran dan keikutsertaan dalam Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) yang ada di lingkungan Universitas Pasundan seperti BEM (Badan Eksekutif 

Mahasiswa), Mapak Alam, Koperasi Mahasiswa Unpas (KOPMA), Menwa, Racana Letjen 

Mashudi-Emma Poeradiredja, Korps Sukarela Mahasiswa (KSR), Lembaga Pers Mahasiswa 

(LPM), Koordinator Olahraga Mahasiswa (KOM), Lingkung Seni Mahasiswa Unpas 

(LISMA), Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) dan DKM (Dewan Kemakmuran 

Masjid). UKM tersebut merupakan sarana yang dapat memberdayakan potensi, menggali 

bakat dan minat mahasiswa. Mahasiswa dapat memperoleh ilmu selain di kelas dapat juga 

mendapatkan ilmu lain ketika mengikuti organisasi kemahasiswaan sehingga mahasiswa akan 

mempunyai kemampuan dalam bidang akademik dan juga mempunyai soft skills yang 

mumpuni. Selain untuk mendapatkan IPK (indeks prestasi kumulatif) yang tinggi, juga harus 

dapat mengasah kemampuan soft skills mahasiswa itu sendiri. IPK yang tinggi akan menjadi 

kurang bermanfaat apabila tidak mempunyai pengalaman atau keahlian dibidangnya. Seperti 

yang diungkapkan oleh Aly (2017) bahwa kegiatan kemahasiswaan di beberapa   lembaga 

pendidikan dapat mengembangkan soft skills diantaranya dapat meningkatkan thinking 

skills,learning skills dan living skills. Selain itu juga karakter mahasiswa dapat dikembangkan 

oleh para dosen melalui kegiatan perkuliahan berbasis soft skills. 

Keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan dan kegiatan ekstrakurikuler selain dapat 

meningkatkan aspek hard skills juga dapat mengasah soft skills mahasiswa. Soft skills menjadi 

suatu hal yang sangat penting karena kesuksesan seseorang 20% ditentukan oleh pengetahuan 

dan kemampuan teknis (hard skills) saja dan 80% oleh kemampuan mengelola diri dan orang 

lain (soft skills). Membangun atau mengembangkan soft skills secara keseluruhan tentunya 

tidak cukup hanya dilakukan oleh mahasiswa selama mengikuti periode perkuliahan, tapi harus 

berlangsung terus menerus tidak berhenti setelah periode proses pembelajaran formal selesai. 
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Untuk itu beberapa aspek penting yang menunjang keberhasilan mahasiswa dalam 

menempuh pembelajaran di kelas yaitu keberanian mengemukakan pendapat (rasa percaya 

diri), kemandirian belajar (independent), comunication skills, dan kerjasama. 

Skills merupakan suatu hal yang sangat penting dan juga sebagai salah satu faktor yang 

dapat menentukan keberhasilan seseorang, karena dengan skills dapat membantu seseorang 

dalam mengemukakan ide dan mengembangkan kreativitasnya sehingga menjadikan suatu hal 

yang lebih bermakna. Kesuksesan seseorang dapat ditunjang oleh hard skills yang diimbangi 

juga oleh kemampuan soft skills. Kemampuan hard skills dalam dunia pendidikan dapat dilihat 

dari kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi serta keterampilan teknis yang 

berhubungan dengan bidang ilmu yang sedang dijalaninya. Sedangkan kemampuan soft skills 

merupakan kemampuan yang berhubungan dan bekerjasama dengan orang lain, atau dikatakan 

sebagai interpersonal skills. Peningkatan kemampuan mahasiswa tidak hanya dilihat dari nilai 

akhir saja, tetapi juga harus diperhatikan melalui proses pembelajarannya seperti yang tertera 

pada Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 14. Peraturan tersebut menyatakan bahwa 

metode pembelajaran untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi diskusi kelompok, 

simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran 

berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat 

secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berdasarkan pernyataan 

tersebut, dalam proses pembelajaran seorang dosen dituntut untuk menguasai metode 

pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang efektif, kreatif, inovatif dan terjadi interaksi dua 

arah antara dosen dan mahasiswa. Pembelajaran tersebut dapat mengasah kemampuan soft 

skills mahasiswa yang sangat diperlukan dalam menjalani perkuliahan, tetapi untuk 

meningkatkan hal tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan soft skills dosen diantaranya 

dengan lesson study. 

Lesson study merupakan suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian 

pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas 

dan mutual learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membangun learning 

community. Dampak implementasi lesson study menunjukkan bahwa para dosen yang 

melaksanakan lesson study menjadi lebih memahami permasalahan belajar para mahasiswa ( 

_____ , 2018).  Kemampuan  dosen  dalam  menyampaikan  materi  ketika  pembelajaran 

berlangsung akan berpengaruh pada hard skills maupun soft skill mahasiswa. Menurut 

mienyantono (2013) mengungkapkan bahwa keterlibatan dosen dan mahasiswa tersebut 

merupakan keterlibatan hubungan antar manusia (human interaction) yang mempunyai potensi 

masing-masing sebagai  aset nasional sekaligus modal dasar pembangunan bangsa. 
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Untuk mendukung hal tersebut, seorang dosen harus memiliki metode pembelajaran 

dan manajemen kelas yang bisa disusun dalam sebuah rencana pembelajaran. Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) merupakan rencana pembelajaran yang disusun selama satu 

semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. RPS yang disusun oleh   Program 

Studi Pendidikan Biologi  (2016) merupakan dokumen program pembelajaran yang dirancang 

untuk menghasikan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran lulusan 

(CPL) yang ditetapkan. Pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran yang berpusat 

mahasiswa  (student center learning).  RPS wajib  ditinjau  dan disesuaikan  secara  berkala 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 

pasal 12 menyatakan bahwa RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau 

bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam 

program studi. 

Lumakto (2014) juga berpendapat bahwa perhatian dosen terhadap segala bentuk 

program kerja dan kepengurusan UKM sangat berarti bagi mahasiswa, karena partisipasi dan 

kehadiran dosen pada acara di lingkungan kampus bisa menjadi dorongan motivasi yang 

inspiratif buat mahasiswa. Potensi yang ada tersebut harus dapat dikembangkan serta dipupuk 

secara efektif melalui strategi pendidikan dan pembelajaran yang terarah serta terpadu, yang 

dikelola secara serasi dan seimbang. Oleh karena itu, strategi pendidikan perlu sec ara khusus 

memperhatikan pengembangan potensi intelektual maupun bakat khusus yang bersifat 

keterampilan termasuk soft skills. Keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan dan kegiatan 

ekstrakurikuler selain dapat meningkatkan aspek hard skills juga dapat mengasah soft skills 

mahasiswa. 

Mahasiswa sebagai calon seorang guru sehingga selain ilmu pengetahuan juga harus 

memiliki kemampuan soft skills. Seorang guru pada abad 21 dan abad selanjutnya ditantang 

untuk melakukan akselerasi terhadap perkembangan informasi dan komunikasi. Pembelajaran 

di kelas dan pengelolaan kelas, pada abad ini harus disesuaikan dengan standar kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Yahya (Cahyono, 2012) memaparkan bahwa 

tantangan seorang pendidik diabad 21 yaitu pendidikan yang berfokus pada character building, 

pendidikan yang peduli perubahan iklim, enterprenual mindset, membangun learning 

community, kekuatan bersaing bukan lagi kepandaian tetapi kreativitas dan kecerdasan 

bertindak (hard skills- soft skills). 

Soft skills mahasiswa dalam pembelajaran dapat dikembangkan dalam RPS dengan 

memunculkan kemampuan soft skills pada setiap pertemuannya. Seperti yang telah dilakukan 
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penelitian pada tahun ke-1 dalam Cartono, dkk (2018) dengan melihat beberapa indikator 

seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan berfikir atau nalar, kemampuan 

menyelesaikan masalah, kerjasama tim, etika-moral, dan keterampilan kepemimpinan. 

Berdasarkan uraian di atas, Tim Peneliti melakukan penelitian dalam judul “Pengembangan 

Soft Skills Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Melalui Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) Universitas Pasundan” 

 
 

1.2.Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1.   Bagaimana gambaran hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam merumuskan 

rencana pembelajaran, bahan ajar, instrument penilaian soft skills dalam pembelajaran? 

2.   Bagaimana gambaran hasil kegiatan workshop pembelajaran berbasis lesson study dalam 

menilai soft skills mahasiswa calon guru? 

 
 

1.3.Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 
 

1.   Untuk mengetahui hasil kegiatan FGD dalam merumuskan rencana pembelajaran, bahan 

ajar, instrument penilaian soft skills dalam pembelajaran 

2.   Untuk mengetahui hasil kegiatan workshop pembelajaran berbasis lesson study dalam 

menilai soft skills mahasiswa calon guru. 

 
 

1.4. Temuan Penelitian 
 

Temuan penelitian yang diharapkan sebagai berikut : 
 

1. Mendapatkan   informasi   mengenai   perumusan   rencana   pembelajaran,   bahan  ajar, 

instrument penilaian soft skills dalam pembelajaran 

2. Mendapatkan informasi mengenai workshop pembelajaran berbasis lesson study dalam 

menilai soft skills mahasiswa calon guru. 

 
 

1.5.Urgensi Penelitian 
 

Penelitian ini difokuskan pada pengembangan model pembelajaran untuk penilaian soft 

skills mahasiswa. Selain itu bermanfaat dalam meningkatkan hubungan kerjasama antara Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan pihak Fakultas dan juga dosen pengampu mata kuliah 

dalam mengembangkan soft skills mahasiswa. Luaran penelitian dalam bentuk buku pedoman 
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mengenai instrument dan implementasi penilaian soft skills. Berthhall (Diknas, 2008) 

menyatakan bahwa soft skills atau keterampilan lunak merupakan tingkah laku personal dan 

interpersonal  yang dapat  mengembangkan  dan  memaksimalkan  kinerja  manusia  (melalui 

pelatihan, pengembangan kerja sama tim, inisiatif, pengambilan keputusan dkk. Mahadi dan 

Darmawati (2014) mengemukakan bahwa tuntutan yang harus dihadapi oleh para calon  guru 

di masa depan semakin tinggi, tidak hanya kompetensi akademik saja yang diperlukan untuk 

memenuhi tuntutan sebagai guru tetapi diperlukan juga soft skills sebagai kemampuan non 

akademik agar dapat memenuhi tuntutan di dunia kerja. 

1.6. Rencana Target Capaian 
 

Rencana target capaian tahunan penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1.  Rencana Target Capaian Tahunan 
 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 
 

1 
 
Publikasi Ilmiah(2) 

 TS TS+1 TS+2 
Internasional draft submitted submitted 

Nasional 

terakreditasi 
draft submitted Published 

2 Pemakalah dalam temu 

ilmiah(3) 
Internasional    

Nasional draft terdaftar Sudah 

dilaksanakan 
3 Invited speaker dalam temu 

ilmiah(4) 
Internasional    

Nasional draft terdaftar Sudah 

dilaksanakan 
4 Visiting Lecturer(5) Internasional draft terdaftar terdaftar 
5 Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) (6) 
Hak Cipta draft draft terdaftar 

Desain 

Produk 
Industri 

  - 

6 Teknologi Tepat Guna(7)  draft produk terapan 
7 Model/Rekayasa Sosial(8)     
8 Buku Ajar (ISBN) (9)  draft draft Sudah terbit 
9 Tigkat Kesiapan Teknologi 

(TKT) (10) 
 4 5 6 

 

1)TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian) 

2) Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published 

3) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan 

4) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan 
5) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan 

6) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau granted 

7) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan 
8) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan 
9) Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit 

10)Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Bab 2 Tabel 2.7 



 

BAB 2 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
 

2.1. Soft skills 
 

Soft skills merupakan bagian keterampilan dari seseorang yang lebih bersifat pada 

kehalusan atau sensitifitas perasaan seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya. Soft skills 

lebih mengarah kepada keterampilan psikologis dan kepribadiannya, maka dampak  yang 

diakibatkan lebih tidak kasat mata namun tetap bisa dirasakan. Akibat yang dapat dirasakan 

adalah perilaku sopan, disiplin, keteguhan hati, kemampuan kerja sama, membantu orang lain 

dan lainnya (Cartono, 2017) 

Lembaga pendidikan dituntut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas agar 

mampu bersaing dalam dunia kerja. Seorang lulusan harus mempunyai kemampuan baik hard 

skills maupun soft skills. Seperti yang dikemukakan oleh Mustikawati, dkk (2016) dalam 

penelitiannya bahwa tuntutan karier di dunia saat ini semakin berkembang sehingga berdampak 

pada keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai karier yang lebih baik, oleh karena itu 

diperlukan seorang lulusan harus mempunyai kemampuan teknis dan juga harus memiliki 

kemampuan interpersonal yang baik. 

Baskara  dalam  Setiani  dan  Rasto  (2016)  mengemukakan  bahwa  soft  skill dapat 

digolongkan ke dalam tiga aspek, yaitu: 

1.   kecakapan  mengenal  diri  (self-awareness)  yang  biasa  disebut  kemampuan  personal 
 

(personal skill). Kecakapan ini meliputi: 
 

a)  penghayatan diri sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan 

warga negara; 

b) menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. sekaligus 

menjadikannya sebagai modal dalam  meningkatkan dirinya sebagai individu yang 

bermanfaat bagi sendiri dan lingkungannya. 

2.   kecakapan berpikir rasional (thinking skill). Kecakapan ini meliputi: 
 

a)  kecakapan menggali dan menemukan informasi (information searching); 
 

b)  kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan (information processing and 

decision making skills); 

c)  kecakapan memecahkan masalah secara kreatif (creative problem solving skills). 
 

3.   kecakapan sosial (social skill). Kecakapan ini meliputi: 
 
 
 
 
 

6 
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a)  kecakapan komunikasi dengan empati (communication skills); 
 

b)  kecakapan bekerjasama (collaboration skills); 
 

c)  kecakapan   kepemimpinan   (leadership);   dan   kecakapan   memberikan   pengaruh 
 

(influence) 
 

 
 

2.2. Lesson Study 
 

Kemampuan soft skills dan hard skills juga harus terus ditingkatkan dalam diri seorang 

pendidik. Seorang dosen atau guru dapat meningkatkan keterampilannya dalam pembelajaran 

misalnya dengan melakukan lesson study. 

Lesson   study   merupakan   terjemahan   dari   bahasa   Jepang   jugyou   (instruction 
 

=pengajaran, atau lesson = pembelajaran) dan kenkyuu (research = penelitian atau study = 

kajian). Lesson study yang dalam bahasa Jepangnya jugyou kenkyuu, adalah sebuah pendekatan 

untuk melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran di Jepang. Perbaikan-perbaikan 

pembelajaran tersebut dilakukan melalui proses-proses kolaborasi antar para guru. Lesson 

study merupakan suatu metode analisis kasus terhadap praktek pembelajaran, bertujuan untuk 

membina pengembangan profesi pendidik dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk 

saling belajar satu sama lain berdasarkan praktek nyata di lingkungan kelas (Rofiah, 2015). 

Bill Cerbin & Bryan Kopp dalam Farida (2016) mengemukakan bahwa lesson study 

memiliki 4 (empat) tujuan utama, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang 

bagaimana siswa belajar dan guru mengajar; untuk memperoleh hasil-hasil tertentu yang dapat 

dimanfaatkan oleh para guru lainnya, di luar peserta lesson study; meningkatkan pembelajaran 

secara sistematis melalui inkuiri kolaboratif; membangun sebuah pengetahuan pedagogis, 

dimana seorang guru dapat menimba pengetahuan dari guru lainnya. 

Menurut Santyasa dalam Rofiah (2015) siklus lesson study dapat dilakukan melalui 

serangkaian kegiatan: Planning- Doing-Seeing (Plan-Do-See). 

 
 

Gambar 1. Siklus Lesson Study 
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Siklus  lesson  study  yaitu  perencanaan  (plan)  yang bertujuan  untuk  menghasilkan 

rancangan pembelajaran yang diyakini mampu membelajarkan peserta didik secara efektif 

serta  membangkitkan  partisipasi  peserta  didik  dalam  pembelajaran.  Pelaksanaan  ( do) 

merupakan tahap pelaksanaan lesson study bertujuan untuk mengimplementasikan rancangan 

pembelajaran dan refleksi (see) yang bertujuan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan 

pelaksanaan pembelajaran. 

 
 

2.3.Pemberdayaan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) di lingkungan kampus 
 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)  merupakan tempat untuk mengembangkan minat, 

bakat dan keahlian tertentu bagi mahasiswa. Keaktifan mahasiswa dengan mengikuti UKM 

dapat memberikan pengalaman yang berharga, diantaranya dapa mengembangkan soft skills 

mahasisw. Menurut Hapsari dalam Yusuf (2017) manfaat ekstrakurikuler yaitu untuk melatih 

keterampilan teknis, disiplin, kerjasama, kepemimpinan dan nilai-nilai lain yang bermanfaat 

bagi perkembangan remaja. Oleh karena itu institusi pendidikan agar dapat memfasilitasi 

mahasiswa   dalam   menyalurkan bakat   atau   kemampuan   dengan   mengikuti   kegiatan 

ekstrakurikuler dan juga sebagai wadah bagi mahasiswa untuk melatih, mengembangkan soft 

skills, karakter dan kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain. 

Menurut Budiono dalam Suwandaru (2017) UKM merupakan sarana yang diberikan 

oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa untuk mengembangkan keilmuan khususnya dibidang 

perilaku organisasi, agar siap sebelum masuk di lingkungan masyarakat. Banyak manfaat yang 

diperoleh apabila  mahasiswa ikut bergabung di organisasi UKM, yaitu  berlatih 

bertanggungjawab terhadap   aktivitas   yang   dilakukan, belajar berorganisasi,  melatih 

kemampuan kerjasama antar orang lain, membangun jaringan, memiliki kemampuan 

mengatasi masalah dalam diri dan dari luar. 

Jenis-jenis kegiatan kemahasiswaan ada pada tingkat universitas maupun fakultas. 

Menurut tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) (2018), UKM ditingkat Universitas terbagi 

menjadi 2 bidang yaitu bidang penalaran dan bidang minat bakat. UKM bidang penalaran yaitu 

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). UKM bidang 

minat dan bakat yaitu Mapak Alam, Koperasi Mahasiswa Unpas (KOPMA), Menwa, Racana 

Letjend Mashudi-Emma Poeradiredja (PRAMUKA), Korps Sukarela Mahasiswa (KSR), 

Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), Koordinator Olah Raga Mahasiswa (KOM), Lingkung Seni 

Mahasiswa Unpas (LISMA), Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). (Cartono, 2018) 

Mahasiswaa dapat menyalurkan minat dan bakatnya melalui organisasi kemahasiswaan 

yang dipilih diri sendiri tanpa suatu paksaan, karena suatu kegiatan yang dilakukan dengan rasa 
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senang akan memberikan efek yang positif terhadap jiwa mahasiswa tersebut. Menurut 

Kartikasari (2017) untuk dapat melakukan sebuah aktivitas, diperlukan kemelekan pada diri 

mahasiswa terhadap lingkungan sekitar kampusnya guna untuk mendukung keberlangsungan 

aktivitas yang akan dilakoninya. Adanya kebutuhan akan informasi yang perlu diimbangi 

dengan information skill dan strategi penelusuran informasi agar informasi dapat diperoleh 

secara efisien. 

Berikut ini merupakan road map pelaksanaan kegiatan penelitianpengembangan soft 
 

skills tahun pertama sampai ketiga. 
 

 

Pengembangan Soft Skills Mahasiswa Program Studi Biologi Melalui Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas pasundan 
 

 
 
 

Tahap 

Pendahuluan 

(2017) 

Tahap Perencanaan dan 

Pengembangan (2018) 

 

Diseminasi 

(2019) 

 

 
 
 
 
 
 

 
Penelitian 

Pendahuluan 

 
 

 
Buku Panduan 

pengembangan soft skills 

Hasil akhir rancangan 

metode pengembangan soft 

 
 
 

Uji coba rancangan metode 

pengembangan soft skills 

Implementasi rancangan 

metode pengembangan 
 
 
 

 

L U A R A N 
 
 
 
 
 

 Seminar tahunan 

 draft 

 Laporan kemajuan 
penelitian 

 Seminar tahunan 

 Submitted 

 Laporan kemajuan 

penelitian 

 
 
 
 

(Sumber: Cartono, 2018) 
 

 

Gambar 2. Road Map Penelitian 

 Seminar 

 Published 

 Panduan layanan 
pengembangan soft skills 

 Publikasi nasional 

terakreditasi 

 Laporan akhir penelitian 



BAB 3  

 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
 

 
 
 

3.1. Tujuan Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan penelitian yang telah 

dilakukan pada tahun pertama. Pada tahun pertama telah dilakukan analisis kebutuhan 

mengenai  soft  skills mahasiswa,  penyusunan  kuesioner  untuk  mengetahui  keikutsertaan 

mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan dan mengetahui UKM yang sangat berperan dalam 

membantu meningkatkan kemampuan soft skills mahasiswa. Penelitian tahun kedua dilakukan 

untuk  mengetahui  capaian  soft  skills  mahasiswa  dengan  menganalisis RPS.  Hal  tersebut 

bertujuan agar pembelajaran dilakukan sesuai dengan RPS dengan beberapa indikator soft skills 

yang dapat meningkatkan  interpersonal skills mahasiswa.  Selain itu  juga  untuk  mencari 

informasi dan mengembangkan model instrumen penilaian soft skills dalam perkuliahan, serta 

melakukan observasi lesson study agar kualitas pembelajaran semakin berkualitas. Peran UKM 

juga sangat di perhatikan karena keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan 

dapat memberikan hal yang positif karena mahasiswa dapat memperoleh wawasan yang lebih 

luas di luar perkuliahaan, berupa belajar berorganisasi, belajar kepemimpinan, kerjasama tim, 

memecahkan masalah dan lain sebainya. 

3.2. Manfaat Penelitian 
 

Manfaat penelitian yang telah dilakukan yaitu: 
 

1.   Memperbaiki kualitas pembelajaran dosen dengan dilakukannya lesson study; 
 

2.   Mengetahui pengaruh pembelajaran dalam meningkatkan soft skills mahasiswa; 
 

3. Merevisi Rencana Perkuliahan Semester (RPS) agar lebih jelas dalam mendukung 

pengembangan soft skills mahasiswa sesuai dengan capaian soft skills yang sudah 

terntukan. 

4.   Melibatkan beberapa perwakilan UKM Universitas dan guru-guru sekolah menengah atas 

negeri dan swasta serta dosen sehingga dapat saling memperbaiki kekurangan yang terjadi 

5.   Menyusun suatu buku panduan mengenai perkembangan mahasiswa 
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METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

4.1. Jenis Penelitian 

 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif terhadap pengembangan soft skills 

mahasiswa  melalui  unit  kegiatan  mahasiswa  di  lingkungan  FKIP  Universitas Pasundan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan berdasarkan hasil yang didapat tanpa adanya 

perlakuan. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk menyempurnakan panduan 

pengembangkan soft skills mahasiswa dalam suatu pembelajaran dan pemberdayaan kegiatan 

mahasiswa di lingkungan kampus. 

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian 
 

Penelitian dilakukan di Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Penelitian dilakukan mulai bulan Juni sampai awal Agustus 2018. Kegiatan yang 

dilakukan berupa tahap persiapan dengan mempersiapkan keperluan untuk melaksanakan 

workshop dan Focus Group Discussion (FGD), tahap pelaksanaan dan tahap pelapoan hasil 

penelitian. 

4.3. Populasi dan Sampel 
 

Populasi penelitian merupakan dosen-dosen pengampu mata kuliah, perwakilan 

mahasiswa, perwakilan UKM dan guru-guru sekolah menengah atas negeri dan swasta.Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang terdiri dari laki-lai dan perempuan. 

4.4. Tahap Penelitian 
 

Tahap awal penelitian dengan dilakukan dengan mengetahui keberadaan UKM 

dilingkungan kampus serta keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan, selain itu 

dilakukan pengkajian mengenai soft skills mahasiswa melalui proses pembelajaran. Instrumen 

disusun berdasarkan capaian soft skills mahasiswa terhadap beberapa perangkat pembelajaran. 

Kemudian dilakukan validasi instrument dan selanjutnya pengolahan data hasil penelitian. 

Rincian kegiatan yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap yaitu: 
 

1. Tahap Perencanaan 
 

a)  Tahap perencaan dilakukan dengan membuat surat izin untuk melakukan penelitian di 

lingkungan Universitas Pasundan 

b)  Merancang instrument-instrument yang akan digunakan pada penelitia 
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2. Tahap Pelaksanaan 
 

a)  Penilaian capaian soft skills pada rencana pembelajaran semester 

b)  Penilaian terhadap beberapa perangkat pembelajaran 

c)  Observasi terhadap proses pembelajaran di kelas 
 

d)  Wawancara dengan dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian 

e)  Penyempurnaan panduan penilaian soft skills mahasiswa 

3. Tahap Akhir 
 

a)  Pengolahan data 
 

b)  Penyusunan laporan berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian 
 

4.5. Teknik Pengumpulan Data 
 

Pengumpulan data diperoleh melalui: 
 

a)  Studi literatur 
 

b)  Observasi lapangan 

c)  Wawancara 

d)  Angket 
 
 
 

 
Pendahuluan Pengembangan Diseminase 

 

 
Identifikasi soft 

skills mahasiswa, 

pendataan UKM 

Analisis dan 

revisi 

 

 
 

Analisis literatur 
 

 
 
 
 

Ujicoba metode 

pengembangan 
 

 
Rancangan metode 

pengembangan 

 
Kejasama 

dengan tim ahli 
 

 
 

Publikasi 

 
 
 
Analisis dan 

revisi 

Diseminasi 
 

 
 
 
 
 
 
Penerapan buku 

pengembangan 

 
 
 

Panduan soft skills 

mahasiswa  melalui UKM 

di Universitas Pasundan 

 

 
 
 

(Cartono, 2017) 
 

 

Gambar 3. Alur Penelitian 



 

BAB 5 
 

 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
 

 

5.1. Kegiatan Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Soft Skills 
 

Mahasiswa pada Pembelajaran Berorientasi Lesson Study 
 

Kegiatan workshop dan Focus Group Discussion (FGD) pengembangan soft skills 

mahasiswa pada pembelajaran berorientasi lesson study dilaksanakan pada bulan Juli 2018. 

Instrument penilaian yang diperlukan telah  dipersiapkan seperti penilaian rencana 

pembelajaran semester, panduan pembelajaran berorientasi lesson study,   lembar observasi 

pembelajaran serta panduan wawancara. Pada kegiatan tersebut mengundang narasumber yaitu 

Prof. Dr. Toto Sutarto Gani  Utari., M.Pd  yang memaparkan materi mengenai  soft skills 

mahasiswa serta pembelajaran berorientasi lesson study. Selain hal tersebut, kegiatan tersebut 

juga  membuat  rumusan rencana  pembelajaran  berorientasi  lesson  study  dengan  capaian 

berdasarkan indikator soft skill mahasiswa. Berikut ini beberapa dokumentasi kegiatan 

penelitian. 

 

 

Gambar 4. Rapat penyusunan instrument 
 

 

 

Gambar 5. Pelaksanaan FGD 
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Gambar 6. Pengisian instrumen 

 
5.2.Hasil Analisis Kegiatan Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan 

 

Soft Skills Mahasiswa pada Pembelajaran Berorientasi Lesson Study 
 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian yaitu berupa rumusan kurikulum perkuliahan 

berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS), lesson design berbasis soft skills dan juga video 

open lesson. Hasil kuesioner mengenai kepentingan pemberdayaan lingkungan kampus (UKM) 

dalam perkuliahan menunjukkan bahwa sekitar 80% peserta menyatakan bahwa 

pengembangan professional lesson study terhadap dosen/guru sangat penting. 73.33% 

menyatakan pentingnya capaian soft skills dan penilaian autentik di kelas. Kegiatan pembinaan 

dan pengembangan keprofesionalan dosen/guru yang dikembangkan sekitar 23.33%. Aktivitas 

yang dilakukan dalam mengobservasi pembelajaran dosen/guru lain baru dilakukan sekitar 

10%. 63.33% menyatakan dengan adanya pembelajaran keprofesionalan dapat memberikan 

pengaruh positif bagi dosen/guru. Hasil analisis kuesioner tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Analisis Kuesioner 
 

 

Pertanyaan 
Total Jawaban  

Keterangan 
Ya Tidak 

Pentingkah dan Adakah aktivitas 

pengembangan profesional guru/dosen atau 

kesempatan pembelajaran/perkuliahan 
keprofesionalan berbasis Lesson Study yang 

diberikan kepada guru/dosen di sekolah/prodi 

bapak/ibu? Tuliskan kegiatan/kesempatan 

yang telah ada tersebut ? 

 
 

 
24 

 
 

 
6 

Jenis aktivitas : 

1. Workshop; 

2. Sosialisasi; 

3. Pelibatan; 

4. Seminar. 

Pentingkah dan Adakah capaian 

softskill dan penilaian autentik yang telah ada 

di sekolah ? Pilih dua capaian softskill dan 

penilaian autentik yang telah ada di 

sekolah/prodi. 

 
 
 
 

 
22 

 
 
 
 

 
8 

Capaian softskill : 

1.  Bekerjasama; 

2.  Ketekunan; 

3. Tolerasi; 

4. Menghargai orang lain; 

5. Bekerja secara maksimal; 

6. Ketelitian; 

7. Kepemimpinan; 

8. Penyelesaian masalah; 

9. Kreativitas. 
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Adakah dan Bagaimana aktivitas di atas dapat 

membantu bapak/ibu dalam menyiapkan paket 
pembinaan dan pengembangan 

Keprofesionalan Guru/dosen yang akan 

dikembangkan di sekolah/prodi bapak/ibu 
melalui pembelajaran berbasis lesson study ? 

 
 

 
7 
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Aktivitas dilakukan dengan cara : 

1.Melalui pembelajaran/perkuliahan; 

2.  Melalui kegiatan ekstrakulikuler; 

3.  Melaui kegiatan eksternal kampus atau 

sekolah; 

4.  Melaui penugasan pelibatan secara 

langsung; 
Adakah aktivitas pembelajaran 

keprofesionalan apa yang ingin bapak/ibu 

gunakan/berikan kepada para guru/dosen di 

sekolah/prodi bapak/ibu? Misalnya, 

guru/dosen bekerja dalam kelompok 

mengobservasi pembelajaran guru lain dan 

mendiskusikannya kemudian ? 

 

 
 
 

3 

 

 
 
 

27 

Melalui kegiatan guru/dosen dalam 

pembelajaran/perkuliahan  : 

1.  Dalam hal penggunaan metode; 

2.  Dalam hal ketepatan penentuan 

bahan ajar; 

3.  Dalam hal penyediaan media; 

4.  Dalam hal penentuan stategi ; 
 
Pilih dua hambatan dalam pembelajaran 

keprofesionalan guru/dosen yang bapak/ibu 

bimbing. Apa yang dapat bapak/ibu lakukan 

sekarang sehingga berpengaruh positif bagi 

guru/dosen dan sekolah/prodi? 

 
 
 

19 

 
 
 

11 

Macam hambatan : 

1. Melakukan koordinasi; 

2. Melakukan konsolidasi; 

3. Melakukan sosialisasi; 

4. Melakukan evaluasi dan refleksi. 

5. Melakukan perbaikan 
 
 
 

 
80.00% 

 
73.33% 

 

 
63.66% 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

23.33% 
 

 
 

10.00% 
 

 
Pengembangan Pentingnya capaian soft   Kegiatan  pembinaan dan  Aktivitas yang dilakukan   Adanya pembelajaran 

professional lesson study    skills dan penilaian   pengembangan  dalam mengobservasi  keprofesionalan dapat 

terhadap dosen/guru   autentik di kelas  keprofesionalan pembelajaran dosen/guru  memberikan pengaruh 

sangat penting  dosen/guru yang   lain positif bagi dosen/guru 

dikembangkan 

 

Gambar 7.  Pemberdayaan Lingkungan Kampus Dalam Perkuliahan 
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Gambar 8. Hasil Penilaian Partisipan Terhadap Perencanaan Perkuliahan 

 
Gambar 8 merupakan rata-rata persentase hasil penilaian dari partisipan terhadap 

perencanaan perkuliahan. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan perencanaan 

pembelajaran yang disusun oleh dosen/tim dosen sebagai panduan bagi mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk  mencapai capaian 

pembelajaran yang telah duitetapkan. Hasil Penilaian RPS tersebut menunjukkan kelengkapan 

identitas sebuah RPS mata kuliah dilihat dari beberapa aspek yang diamati dengan nilai rata - 

rata > 60% . 

 

Tabel 3. Hasil Penilaian Observasi Pelaksanaan Perkuliahan Lesson Study 
 

 
 

Aspek pada : 
Persentase Skor  

Keterangan 
Ya Tidak 

Softskill : 5 partisipan (5 dosen model) 

Pada kegiatan pendahuluan perkuliahan 88,60 11.40  

Pada kegiatan inti perkuliahan 92,11 7.89  

Pada kegiatan penutup perkuliahan 77,63 22,37  

Seluruh indikator softskill tercermin 32,45 67,55  
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77.63% 
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S K I L L   T E R C E R M I N 
 

 

Gambar 9. Hasil Penilaian Observasi Pelaksanaan Perkuliahan Lesson Study 
 
 

Berdasarkan Gambar 9 menjelaskan bahwa hasil penilaian observasi pada pelaksanaan 

perkuliahan lesson study pada 5 mata kuliah masing-masing mempunyai skor rata-rata pada 

setiap kegiatan yaitu 88.60% melakukan kegiatan pendahuluan, 92.11% melakukan sesuai 

kegiatan inti perkuliahan, 77.63% melakukan kegiatan penutup perkuliahan, dan terdapat 

32,45% indikator soft skills yang tercermin pada Rencana Perkuliahan Semester (RPS). 
 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan dapat peneliti uraikan mengenai 

kegiatan pengembangan professional dosen/guru berbasis lesson study. Hasil kuesioner 

pemberdayaan lingkungan kampus dalam perkuliahan  menunjukan bahwa  pengembangan 

professional lesson study terhadap dosen/guru sangat penting. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan beberapa jenis kegiatan yang mendukung 

seperti workshop, sosialisasi pelaksanaan lesson study, pelibatan dosen/guru dalam kegiatan 
 

lesson study dan juga seminar. 
 

Kegiatan lesson study merupakan proses pengembangan profesional yang kolaboratif, 

bersiklus dan berkelanjutan. Seperti penelitian yang telah dilakukan dengan didasarkan pada 

tiga siklus lesson study dan workshop selama empat minggu di Jepang untuk mengembangkan 

dan memperbaiki pelajaran biologi sekolah menengah atas pada sistem peredaran darah, hal 

tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran (Chikamori, Ono, and Rogan 

2013) 
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Lesson Study sebagai salah satu kegiatan yang dapat mendorong terbentuknya suatu 

komunitas belajar dengan saling memperbaiki diri dalam menyampaikan materi kepada peserta 

didik. Tujuan dilakukannya lesson study menurut Myers, 2012 bahwa lesson study merupakan 

kegiatan pengembangan dosen/guru profesional untuk meningkatkan pengajaran dan belajar 

dengan pembelajaran kolaboratif, kemudian merefleksikan, menentukan keefektifannya dan 

merevisinya, kemudian mengulangi kembali prosesnya. 

Kemampuan menyampaikan materi kepada mahasiswa bisa berpengaruh pada capaian 

soft skills sehingga dapat mengembangkan soft skills  mahasiswa. Beberapa capaian soft skills 

mahasiswa yang teridentifikasi dalam suatu pembelajaran yaitu bekerjasama, ketekunan, 

tolerasi,  menghargai  orang  lain,  bekerja  secara  maksimal, kepemimpinan,  penyelesaian 

masalah dan kreativitas. Menurut Dewiyani, 2015 menjelaskan bahwa tantangan di bidang 

pendidikan meningkat sebagai akibat harapan masyarakat untuk pendidikan tinggi semakin 

kompleks sehingga menuntut pendidikan tinggi agar bisa mempersiapkan lulusan yang 

memiliki kemampuan hard skills dan soft skills. Penulis juga menemukan metode pembelajaran 

berdasarkan proses kognitif berbasis tipe kepribadian terbukti efektif memunculkan atribut soft 

skills bagi siswa salah satunya yaitu dalam memecahkan suatu masalah. 

Selain hal itu, pengembangan soft skills dapat diarahkan pada kegiatan nonakademik 

misalnya pada kegiatan ektrakurikuler, penugasan pelibatan secara langsung, dan juga 

melakukan studi banding. Hassan et al.(2013) mengungkapkan bahwa soft skills penting dalam 

kehidupan siswa, seorang pendidik memiliki pengaruh besar pada pengembangan kemampuan 

soft skills siswa dan berperan penting dalam membentuk kepribadian seseorang. 

Agar terbentuk kepribadian yang baik dari seorang peserta didik, seorang pendidik 

perlu mengembangkan rencana pembelajaran di kelas. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

merupakan rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu 

semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata 

kuliah/modul. Menurut Sudiarta (2016) rencana mengajar merupakan pedoman proses belajar, 

hendaknya secara jelas dirumuskan tujuan yang ingin dicapai bahan atau materi yang akan 

diajarkan, kegiatan belajar mengajar dan alat yang digunakan, evaluasi dan sumber rujukan 

yang berupa buku-buku bacaan. Setiap dosen dituntut untuk mempunyai kecakapan atau 

keterampilan dalam menyusun RPS dan setiap dosen yang akan mengajar hendaknya mengacu 

pada RPS yang telah disiapkan sebelumnya. 

Penyusunan RPS perlu disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Hasil pengembangan rencana pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan lesson study bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir siswa serta 
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belajar mengeluarkan pendapat. Kegiatan tersebut membutuhkan waktu bagi siswa untuk 

mengekspresikan berbagai pendapat dan pemikiran inovatif mereka sehingga tim peneliti bisa 

mengevaluasi dan merefleksikan hasil pembelajaran bersama (Nesusin et al. 2014) 

 
 

5.3. Luaran yang Dihasilkan 
 

Luaran yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu: 
 

1.   Perangkat perkuliahan berupa panduan pembelajaran berorientasi lesson study 
 

2.   HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Panduan Pembelajaran berorientasi Lesson Study 2018 
 

3.   Presenter pada International Conference On Lesson Study (ICLS) Universitas Pakuan 
 

Bogor 
 

4.   Submit jurnal nasional. 



BAB 6  
 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 
 

 
 

Rencana penelitian tahun selanjutnya yaitu dengan melakukan desiminasi dengan 

menerapkan hasil workshop dalam mengembangkan soft skills mahasiswa. Hal tersebut dapat 

dilakukan kebeberapa sekolah atau perguruan tinggi lain untuk mengetahui keefektifan 

panduan pengembangan soft skills serta penggunaan perangkat pembelajaran. Selain hal 

tersebut diatas, hasil penelitian tahap 3 dapat dipublikasi pada jurnal nasional dan internasional, 

menghasilkan buku panduan soft skills serta dapat digunakan oleh seluruh masyarakat yang 

membutuhkan, dan pengurusan HKI. 

Evaluasi dilakukan pada penelitian yang telah terlaksana sebagai upaya perbaikan dan 

pengembangan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Jika terdapat kekurangan pada penelitian 

ini dapat dilakukan perbaikan pada tahun berikutnya. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna 

untuk semua lapiran masyarakat. 
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BAB 7  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 
 
 

7.1. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa : 
 

1.   Focus Group Discussion (FGD) dilakukan untuk menghasilkan suatu rumusan terhadap 

Rencana Perkuliahan Semester (RPS) yang disesuaikan dengan indikator capaian soft 

skills, penilaian bahan ajar dan penilaian panduan soft skills mahasiswa. RPS dinilai dengan 

melihat kelengkapan identitas pada setiap mata kuliah dan penilaian yang diperoleh rata- 

rata > 60%. Nilai rata-rata tersebut merupakan nilai peningkatan kearah yang lebih baik 

dari suatu pembelajaran. Selain itu juga dihasilkan suatu bahan ajar berupa lesson design 

yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga bisa 

meningkatkan capaian hard skills dan soft skills bagi mahasiswa. 

2.   Peserta workshop mampu melakukan penilaian dan menghasilkan perangkat pembelajaran 

berbasis lesson study dengan capaian indikator soft skills sebagai proses pembelajaran 

kearah yang lebih baik untuk meningkatkan kemampuan guru/dosen dalam menyampaikan 

materi sehingga dapat diterima oleh peserta didik dan pembelajaran menjadi efektif serta 

lebih bermakna. Peningkatan tersebut dapat terus dilakukan setiap saat karena lesson study 

merupakan kegiatan kolaboratif sehingga dapat menentukan keefektifannya dan dapat 

direvisi serta dapat mengulangi kembali prosesnya. 

 
 

7.2. SARAN 
 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, RPS dengan capaian soft skills 

dapat dilakukan pada mata kuliah lain sehingga pada setiap pembelajaran dapat berperan dalam 

membantu mengembangkan soft skills pada mahasiswa. 
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Lampiran 3. Invoice Seminar Internasional (ICLS) Unpak Bogor 
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Lampiran 4. Format Surat Undangan 
 

 
 
 

Nomor : 02/Hibah.Bio-FKIP/II/2018 Bandung, 11 Juli 2018 

Perihal : Undangan 
 

 
 

Kepada : Yth. Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Di 

Tempat 
 
 

 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 
Ketua Penelitian Hibah Produk Terapan Program Studi Pendidikan Biologi FKIP 

Universitas Pasundan, dengan ini mengundang Bapak/Ibu pada kegiatan “Focus Group 

Discussion (FGD) dan Workshop Pengembangan Soft Skills Mahasiswa melalui Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM)” yang akan dilaksanakan pada : 
 

Hari : Senin 

Tanggal : 23 Juli 2018 

Pukul : 13.00 WIB s.d. selesai 

Tempat  : FKIP Lt.3 Universitas Pasundan 
 

 

Sehubungan dengan pentingnya kegiatan tersebut di atas, kami mohon kiranya Bapak/Ibu 

berkenan hadir pada waktu yang telah ditetapkan. 
 

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih. 
 

Wasalamu’alaikum Wr. Wb. 
 

Ketua Peneliti, 
 
 
 
 

 

Dr. Cartono, M.Pd., M.T 

NIDN. 0407076801 

 
Tembusan : 

 
1.   Yth. Bapak Dekan FKIP Unpas; 

2.   Yth. Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit) Unpas; 

3.   Yth. Ketua Pusat Penelitian (Puslit) Unpas; 

4.   Arsip. 
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Lampiran 5. Format Daftar Hadir Dosen 
 

 
 
 

DAFTAR HADIR 
 

 
 

Acara / Kegiatan : Workshop Pengembangan Soft Skills Mahasiswa Melalui UKM 

Hari / Tanggal : Senin / 23 Juli 2018 

Tempat Pelaksanaan   : FKIP Universitas Pasundan 
 

 
 

 

NO. 
 

NAMA 
 

JABATAN 
 

TANDA TANGAN 

 

1. 
 

Prof. Dr. H. Asep Syamsulbachri, M.Pd. 
 

Dosen 
 

 

2. 
 

Dra. Hj. Lilis Suhaerah, M.Kes 
 

Dosen 
 

 

3. 
 

Drs. H. Ahmad Mulyadi, M.Pd. 
 

Dosen 
 

 

4. 
 

Gurnita., S.Si., MP 
 

Dosen 
 

 

5. 
 

Dita Agustian, S.Pd., M.Pd 
Dosen  

 

6. 
 

Rifki Survani, S.Pd., M.Pd. 
Dosen  

 

7. 
 

Iwan Setia Kurniawan, S.Pd., M.Pd 
Dosen  

 

8. 
 

Taufiqulloh Dahlan, S.Pd., M.Pd 
Dosen  

 

9. 
 

Nurul Fazriyah, S.Pd., M.Pd 
Dosen  

 

10. 
 

Feby Inggriyani, S.Pd., M.Pd 
Dosen  

 

11. 
 

Acep Roni Hamdani, S.Pd., M.Pd 
Dosen  

    

 

 
 

Diketahui, Mengetahui, 

Ketua Peneliti,  Sekretaris, 

 
 
 

 

Dr. Cartono, M.T., M.Pd. Ida Yayu N.H., S.Pd., M.Si 

NIDN. 0407076801 NIDN. 0414097801 
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Lampiran 6. Lembar Observasi Pembelajaran 
 

 
 
 

LEMBAR OBSERVASI 
 
 
 
 

Kegiatan : 

Hari/Tanggal  : 
 

 
 

No. Aspek yang Diobservasi Hasil Observasi 

   

   

   

   

   

   

   

Catatan Khusus: 

 

 
Bandung, ………….. 2018 

 
Observer 

 

 
 
 

…………………….. 
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 
 

 
 

Acara / Kegiatan  : Rapat penyusunan instrument 
 

Hari / Tanggal  : Senin / 4 Juni 2018 
 

Tempat Pelaksanaan : FKIP Universitas Pasundan 
 

Tujuan  : Instrumen untuk pelaksanaan FGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acara / Kegiatan  : Pengumpulan instrument yang diperlukan 

 

Hari / Tanggal  : Senin / 9 Juli 2018 
 

Tempat Pelaksanaan : Ruang rapat FKIP 
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Acara / Kegiatan  : Pelaksanaan FGD 
 

Hari / Tanggal  : Senin / 23 Juli 2018 
 

Tempat Pelaksanaan : Ruang microteaching FKIP Universitas Pasundan 
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Acara / Kegiatan  : Pembelajaran Berbasis Lesson Study 
 

Hari / Tanggal  : Rabu / 25 Juli 2018 
 

Tempat Pelaksanaan : Ruang kelas 
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Acara / Kegiatan  : International Conference On lesson Study (ICLS) 
 

Tanggal  : 11-13 Oktober 2018 
 

Tempat Pelaksanaan : Universitas Pakuan Bogor 
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Lampiran 8. Lesson Design 
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Lampiran 9. Peta Konsep 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 
MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan 

Embriologi KK453072 Matakuliah Keilmuan dan 

Keahlian (MKK) 

3 VII (tujuh) 30 Agustus 2017 

OTORISASI Dosen Pengembang RPS Koordinator RMK Ka Prodi 

 

 

 

 

Dr. Cartono, M.Pd., M.T. 

 

 

 

 

Dra. Hj. Lilis Suhaerah, M.Kes. 

 

 

 

 

(Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd.) 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

CPL –PRODI 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

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

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 
S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 

P2 Mengetahui dan memahami penelitian untuk memecahkan masalah di bidang pendidikan biologi dengan memanfaatkan kemajuan IPTEKS  

P5 Menguasai prinsip biologi dan terapannya untuk sekolah menengah 

P8 Menguasai kemampuan pedagogical content knowledge (PCK) 

P11 Mampu mengambil keputusan penyelesaian masalah pembelajaran biologi dengan menghasilkan produk-produk pendidikan biologi dengan 

mempertimbangkan kurikulum dan kondisi peserta didik. 

P12 Memiliki moral, etika, tanggungjawab, kepribadian dan kemandirian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya dalam 

membelajarkan biologi 

KU1 Mampu  menerapkan  pemikiran  logis,  kritis,  sistematis,  dan inovatif  dalam  konteks pengembangan  atau implementasi  ilmu  

pengetahuan dan  teknologi  yang memperhatikan  dan  menerapkan nilai  humaniora  yang  sesuai dengan bidang keahliannya 

KU2 Mampu  menunjukkan  kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

KU5 Mampu  mengambil  keputusan secara  tepat  dalam  konteks penyelesaian  masalah  di  bidang keahliannya,  berdasarkan  hasil analisis 

 UNIVERSITAS PASUNDAN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

Jl. Tamansari No. 6 Tlp. (022) 4205317 Fax. (022) 4263982 Bandung 40116 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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informasi dan data. 

KK Mampu menerapkan konsep biologi terkini dan ilmu kependidikan dalam mengembangkan produk-produk pembelajaran 

dengan memanfaatkan kemajuan IPTEKS untuk mendukung terselenggaranya pembelajaran biologi. 

CPL -  MK 

M1 Mahasiswa memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, memiliki karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai 

keislaman dan nilai-nilai budaya sunda, disertai sikap religi dan sosial yang melekat kuat sebagai identitas diri seorang guru profesional (S1, 

S2, S8, P12) 

M2 Mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep embriologi pada berbagai jenis hewan dan menerapkannya dalam pembelajaran di sekolah 

(S9, P5, P8, KU1, KK) 

M3 Mahasiswa mampu melakukan proses pembelajaran mata kuliah embriologi dengan memanfaatkan kemajuan IPTEKS untuk mendukung 

terselenggaranya pembelajaran biologi (S8, P2, P12, KU1, KU2)  

M4 Mahasiswa memiliki keterampilan membuat dan mengamati sediaan/preparat serta model-model sederhana gamet dan embrio, yang dapat 

membantu mempermudah pemahaman konsep-konsep embriologi  (S9, P11, KU1, KU2, KK) 

M5 Mahasiswa memahami perkembangan teknologi aplikasi embriologi dalam dunia ilmu pengetahuan maupun penerapannya dalam kehidupan 

nyata (S3, KU1) 

M6 Mahasiswa mampu mengambil keputusan penyelesaian masalah pembelajaran biologi dengan menghasilkan produk-produk pendidikan 

terkait embriologi dengan mempertimbangkan kurikulum dan kondisi peserta didik (P5, P8, P11, KU1, KU2, KU5) 

M7 Mahasiswa memiliki kemampuan pedagogical content knowledge (PCK) dalam pembelajaran yang mengkaji bidang embriologi (P5, P8, 

KU2, KU5) 

M8 Mahasiswa mampu merumuskan silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan perangkat pendukung pembelajaran dengan menerapkan 

konsep biologi (embriologi) terkini dan ilmu kependidikan (P5, P8, KK)  

M9 Memahami bagaimana melakukan penelitian untuk memecahkan masalah di bidang pendidikan biologi dengan memanfaatkan kemajuan 

IPTEKS (P2, P5, P8, KU1, KU2, KU5,KK) 

Deskripsi Singkat 

MK 

Program perkuliahan ini dilaksanakan dengan pendekatan  TPACK (Technological Pedagogical And Content Knowledge),  menggunakan bahan ajar 

yang memuat paparan teori dan tuntunan praktikum dalam bentuk multimedia interaktif (MMI), yang dapat diakses mahasiswa peserta kuliah setiap 

saat melalui jejaring internat. Pokok-pokok bahasan dalam pembelajaran ini meliputi sejarah dan konsep dasar embriologi; keterkaitan struktur, 

fungsi dan regulasi proses reproduksi, gametogenesis (spermatogenesis dan oogenesis), fertilisasi, pembelahan (cleavage) zigot sampai morula, 

embriogenesis (blastulasi, gastrulasi, neurulasi) serta organogenesis awal. Di dalam program pembelajaran ini mahasiswa juga didorong untuk 

berpengetahuan tentang perkembangan teknologi aplikasi embriologi dalam dunia ilmu pengetahuan maupun penerapannya dalam kehidupan nyata, 

seperti Teknologi Hewan Transgenik, Chimera, Inseminasi Buatan, Bayi Tabung (Intra Vial Fertilisation, IVF), Kloning (Clonning), serta 

Pemanfaatan Sel Punca (Stem Cells) dalam terapi. Penggunaan MMI dimaksudkan untuk membantu mahasiswa mempermudah penguasaan konsep-

konsep embriologi, sedangkan kegiatan praktikum dimaksudkan untuk melaksanakan verifikasi  dan mempertajam penjelasan teori, serta melatih 

keterampilan laboratoris  mahasiswa. Penerapan pendekatan TPACK ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya nalar dan penguasaan 

materi subjek embriologi, serta membangun sikap belajar mandiri mahasiswa sehingga secara kreatif dapat mengembangkan kompetensi 

pedagogisnya. Sebagai konsekuensi pembelajaran bagi calon guru biologi, pada akhir program, kompetensi pedagogis mahasiswa dilatih melalui 

pembuatan rancangan proses pembelajaran bagi siswa SMA/MA. 
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Materi 

Pembelajaran 

1. Sejarah dan Konsep Dasar Embriologi 

2. Sistem Reproduksi dan Gametogenesis 

3. Fertilisasi 

4. Penyibakan (Cleavage) 

5. Gastrulasi 

6. Organogenesis Awal 

7. Membran Ekstraembrionik 

8. Perkembangan Teknologi Berbasis Embriologi 

9. Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada pook bahasan Embriologi 

 

Pustaka Utama:  

1. Gilbert, S.F. 2010. Developmental Biology. Ninth Ed. Sinauer Associate, Inc. Sunderland, Massachusetts, USA. 

2. Nalbandov, A. V. 1990. Fisiologi Reproduksi pada Mamalia dan Unggas. (Terj. Sunaryo Keman: Reproductive Physiology of Mammals and 

Birds). UI-Press. Jakarta. 

3. Reece, J. B., L. A. Urry, M. L. Cain, S. A. Wasserman, P. V. Minorsky, R. B. Jackson.  2014.  Campbell Biology. Tenth Ed. Pearson 

Education, Inc. USA. 

4. Rohen, Johanes W., 2008. Embriologi Fungsional (Funktionelle Embriologie, Terj.: Harjadi Widjaja) Ed. 2. EGC. Jakkarta. 

5. Sadler, T.W. 2015. Langman’s Medical Embryology. Thirteenth Ed. Walters Kluwer Health. Philadelphia. 

6. Wolpert, L., R. Beddington, T. Jessell, P Lawrence, E. Meyerowitz, J. Smith. 2002. Principles of Development. 2nd Ed. Oxford Univ Press. 

Penunjang:  

1. Berbagai sumber terkait (terutama artikel-artikel jurnal mutakhir) 

2. Kemendikbud R.I. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 

Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah. Jakarta: Kemendikbud R.I. 

3. Kemendikbud R.I. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran 

Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jakarta: Kemendikbud R.I. 

4. Kemendikbud R.I. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Penilian Hasil 

Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Meenengah. Jakarta: Kemendikbud R.I. 

5. Loughran, J., A. Berry and P. Mulhall. 2006.  Understanding and Developing Scince Teachers’ Pedagogical Content Knowledge. Rotterdam, 

The Netherland: Sense Publisher 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat Lunak: Perangkat Keras: 

 Multi media interaktif (MMI) 

 Bahan tayang dengan program powerpoint 

 Jaringan internet 

 LCD dan Projector 

 Baahan dan alat praktikum laboratoris 

Team Teaching Dr. Cartono, M.Pd., M.T./ Nia Nurdiani, Drh., M.Si. 

Matakuliah 

Syarat 

Biologi Sel,  Fisiologi Hewan 
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Minggu 

ke 

Sub-CP-MK 

 

Bahan Kajian 

(Materi Pokok) 

Metode 

Pembelajaran 

Pengalaman 

Belajar 

Penilaian 
Alokasi Waktu Referensi 

Indikator Kriteria Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 Memahami ruang 

lingkup 

Embriologi 

1.  Pendahuluan: 

 Pandangan 

umum cakupan 

Embriologi 

 Tujuan umum 

pembelajaran 

 Sejarah dan 

Konsep Dasar 

Embriologi  

Pendekatan: 

TPACK 

Metode:  

      diskusi 

Kegiatan:  

 Analisis bahan 

ajar dalam MMI 

 Diskusi 

 

 

 Mempelajari 

bahan ajar 

dalam 

multimedia 

interaktif 

 Diskusi/tanya 

jawab 

 

1. Memahami 

cakupan 

Embriologi 

2. Menelaah 

temuan-temuan 

peneliti dalam 

membangun 

konsep-konsep 

dasar embriologi 

3. Mengartikan  

konsep-konsep 

dasar embriologi 

 Pre-test dan 

post-test 

penguasaan 

konsep  

 Observasi 

sikap 

mahasiswa 

terhadap 

perkuliahan 

3 % 150 menit Utama 2; 3; 5 

2 Mendeskripsikan 

keterkaitan antara 

struktur, fungsi 

dan proses yang 

terjadi secara 

fisiologis di 

dalam sistem 

reproduksi, serta 

menganalisis 

tahapan-tahapan  

proses 

pembentukan 

gamet jantan dan 

betina 

2. Sistem 

Reproduksi dan 

Gametogenesis 

 Organ 

Reproduksi 

 Regulasi 

Neurohormonal 

dalam Proses 

Reproduksi 

 

Pendekatan: 

TPACK 

Metode:  

     diskusi,  

     praktikum 

Kegiatan: 

 Analisis bahan 

ajar dalam MMI 

 diskusi 

 Praktik 

pengamatan 

organ reproduksi 

 Praktik 

pengamatan 

siklus estrus 

 Menganalisis 

bahan ajar 

dalam MMI 

 diskusi 

 Secara 

berkelompok 

melaksanakan 

peraktikum 

pembedahan 

mencit jantan 

dan betina, 

serta 

mengamati 

struktur organ 

reproduksinya 

 Melakukan 

praktik 

pembuatan 

preparat 

apusan 

mukosa 

vagina mencit 

1. Menginterpretasi

kan  mekanisme 

regulasi proses 

reproduksi. 

2. Mengaitkan 

antara struktur 

dan fungsi 

fisiologis organ 

reproduksi 

berdasarkan hasil 

pengamatan pada 

hewan percobaan  

3. Mendiagnosis 

status estrus 

mencit 

4. Membuat 

preparat apusan 

mukosa vagina 

 

  Pre-test dan 

penguasaan 

konsep 

 Identifikasi 

sikap ilmiah 

mahasiswa 

 Penilaian 

Unjuk Kerja 

selama 

praktik 

percobaan 

 Penilaian 

produk 

(Tagihan: 

laporan 

praktikum) 

 Post-test 

dan 

penguasaan 

konsep 

5 % 150 menit Utama 1; 2; 3; 

4; 5 
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 Mengamati 

dan 

menganalisis 

sediaan 

preparat 

apusan 

mukosa 

vagina, serta 

menentukan 

tsatus 

estrusnya 

3   Spermatogenesis 

 Oogenesis 

 

Pendekatan: 

TPACK 

Metode: 

    Diskusi 

    praktikum 

Kegiatan: 

 Analisis bahan 

ajar dalam MMI 

 diskusi 

 Praktik 

pengamatan 

spermatogenesis 

dan oogenesis 

 Menganalisis 

bahan ajar 

dalam MMI 

 diskusi 

 Mengamati 

preparat 

awetan testis 

dan ovarium 

aktif di bawah 

mikroskop 

 Praktik 

membuat 

preparat ulas 

semen, serta 

mengamati 

struktur 

spermatozoa 

katak, ikan, 

burung, tikus 

dan 

sapi/domba  

 Mengamati 

ovum matang 

katak, ikan, 

burung, tikus  

5. Memahami 

proses-proses 

dalam 

spermatogenesis 

dan oogenesis 

6. Mendeferensiasi

kan struktur 

struktur 

spermatozoa dan 

ovum matang 

katak, ikan, 

burung, tikus dan 

sapi/domba 

   150 menit Utama 1; 2; 3; 

4; 5 

4 Menganalisis 

tahapan-tahapan  

proses fertilisasi 

3. Ovulasi dan 

Fertilisasi: 

 Proses Ovulasi 

Pendekatan: 

TPACK 

Metode: 

 Menganalisis 

bahan ajar 

dalam MMI 

1. Menelaah proses 

dan regulasi 

terjadinya ovulasi 

 Pre-test 

penguasaan 

konsep 

5 % 150 menit Utama 

1; 2 5 
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pada berbagai 

jenis hewan 
 Fertilisasi 

Eksternal 

 Fertilisasi 

Internal 

    diskusi,  

    pengamatan 

Kegiatan: 

 Analisis bahan 

ajar dalam MMI 

 diskusi 

 diskusi 2. Menelaah 

fertilisasi 

eksternal pada 

hewan contoh 

3. Menelaah 

fertilisasi internal 

pada hewan 

contoh 

4. Mendiferensiasi-

kan fertilisasi 

eksternal dengan 

fertilisasi internal  

 Identifikasi 

sikap ilmiah 

mahasiswa 

 Post-test    

penguasaan 

konsep 

 

5 Mengaitkan 

antara  kandungan 

dan distribusi 

kuning telur 

dengan pola 

pembelahan zigot 

(Cleavage) 

7. Pembelahan 

Zigot 

(Cleavage): 

 

Pendekatan: 

TPACK 

Metode:  

    diskusi,  

    pengamatan  

penugasan 

Kegiatan: 

 Analisis bahan 

ajar dalam MMI 

 Diskusi 

 Pengamatan 

langsung preparat 

basah dan awetan 

serta model 

perkembangan 

embrio katak  

 Penugasan: 

Bandingkan jenis 

telur dan pola 

Cleavage 

beberapa jenis 

hewan 

berdasarkan 

penelaahan 

pustaka 

 Praktik 

pembuatan model 

 Menganalisis 

bahan ajar 

dalam MMI 

 diskusi  

 Mengamati 

dan 

menyimak 

demonstrasi 

pembelahan 

zigot dengan 

media bahan 

clay 

 Mengamati 

preparat basah 

dan awetan 

serta model 

perkembanga

n embrio 

katak  

 Membuat 

perbandingan 

jenis telur dan 

pola Cleavage 

beberapa jenis 

hewan  

 Melakukan 

praktik 

1. Mendeteksi pola 

tahapan 

pembelahan  

(Cleavage) pada 

zigot beberapa 

jenis hewan 

2. Memerinci dan 

medeferensiasika

n pola 

pembelahan  

(Cleavage) antar 

zigot beberapa 

jenis hewan 

3. Membuat 

replikasi model 

pembelahan 

zigot berbahan 

styrofoam 

 

 Pre-test dan 

post-test  

penguasaan 

konsep 

 Identifikasi 

sikap ilmiah 

mahasiswa 

 Penilaian 

Unjuk Kerja 

selama 

praktik 

percobaan 

 Penilaian 

produk 

(Tagihan: 

laporan 

telaah 

pustaka 

dalam 

bentuk 

tabel, dan 

model 

pembelahan 

zigot 

berbahan 

styrofoam) 

10 % 150 menit Utama 

1; 2 5 



47 
 

berbahan clay 

dan bola-bola 

styrofoam 

pembuatan 

model 

berbahan clay 

dan bola-bola 

tyrofoam 

6 Menganalisis dan 

membedakan 

gastrulasi pada 

embrio Sea 

Urchin (Bulu 

Babi), katak, dan 

ayam 

8. Gastrulasi: 

 Pengertian 

 Dasar 

Mekanisme 

Seluler pada 

Gastrulasi 

 Gastrulasi pada 

Sea Urchin 

(Bulu babi) 

 Gastrulasi pada 

embrio katak 

 Gastrulasi pada 

embrio ayam 

 

Pendekatan: 

TPACK 

Metode:  

     diskusi, 

     praktikum 

Kegiatan: 

 Analisis bahan 

ajar dalam MMI 

 Diskusi  

 Praktik 

pembuatan model 

gastrula berbahan 

clay dan bola-

bola styrofoam 

 Penugasan: 

Bandingkan 

gastrulasi pada 

embrio beberapa 

jenis hewan 

berdasarkan 

penelaahan 

pustaka 

 

 Menganalisis 

bahan ajar 

dalam MMI 

 diskusi 

 Melakukan 

praktik 

pembuatan 

model 

gastrula 

berbahan clay 

dan bola-bola 

styrofoam 

 Membuat 

perbandingan 

gastrulasi 

pada embrio 

beberapa jenis 

hewan 

berdasarkan 

penelaahan 

pustaka 

 

1. Menentukan asal 

mula ketiga 

lapisan germinal 

(endoderm, 

mesoderm, 

ektoderm) 

2. Merunut 

mekanisme 

pergerakan massa 

sel dalam 

membentuk 

embrio  

trilaminar 

3. Membandingkan 

pola gastrulasi 

embrio bulu babi, 

katak dan unggas 

 Pre-test dan 

post-test  

penguasaan 

konsep 

 Identifikasi 

sikap ilmiah 

mahasiswa 

 Penilaian 

Unjuk Kerja 

selama 

praktik  

Penilaian 

produk 

(Tagihan: 

laporan 

telaah 

pustaka 

dalam 

bentuk tabel, 

serta model 

gastrula 

berbahan 

clay dan 

styrofoam 

10 % 150 menit Utama 

1; 2; 5 

7    
Ujian Tengah 

Semester 

(UTS) 

 

Soal UTS: 

- objektif 

- essay 

Terbatas 

   

8 Menganalisis 

organogenesis 

awal pada embrio 

katak dan  unggas 

9. Organogenesis 

Awal: 

 Pembentukan 

Notokord dan 

tabung neural 

pada embrio 

Pendekatan: 

TPACK 

Metode:  

    diskusi, 

    pengamatan 

Kegiatan: 

 Menganalisis 

bahan ajar 

dalam MMI 

 diskusi  

 Mengamati 

dan 

Membandingkan 

proses 

pembentukan 

notokord dan 

tabung neural 

padaembrio katak 

 Pre-test 

penguasaan 

konsep 

 Identifikasi 

sikap ilmiah 

mahasiswa 

10 % 150 menit Utama 

1; 2; 5 



48 
 

katak 

 Pembentukan 

Notokord dan 

tabung neural 

pada embrio 

ayam 

 Analisis bahan 

ajar dalam MMI 

 Diskusi 

 Demonstrasi 

pembentukan 

notokord dan 

tabung neural 

menggunakan 

bahan clay 

menyimak 

demonstrasi 

pembentukan 

tabung neural 

dengan media 

bahan clay 

 

dan unggas  

9  10. Organogenesis 

Awal: 

 Pembentukan 

Notokord dan 

tabung neural 

pada embrio 

katak 

 Pembentukan 

Notokord dan 

tabung neural 

pada embrio 

ayam 

Pendekatan: 

TPACK 

Metode:  

     diskusi,  

     pengamatan 

Kegiatan: 

 Analisis bahan 

ajar dalam MMI 

 Diskusi 

 Pengamatan 

perkembangan 

telur ayam 

terbuahi yang 

telah dieramkan 

 Pengamatan 

preparat awetan 

perkembangan 

embrio ayam 

 Mengamati 

perkembanga

n telur ayam 

terbuahi yang 

telah 

dieramkan 

dalam waktu 

eram yang 

bertingkat 

 Mengamati 

preparat 

awetan 

perkembngan 

embrio ayam 

  Identifikasi 

sikap ilmiah 

mahasiswa 

 Penilaian 

Unjuk Kerja 

selama 

praktik  

 Penilaian 

produk 

(Tagihan: 

gambar  

hasil 

pengamatan 

preparat) 

 Post-test  

penguasaan 

konsep 

10 % 150 menit  

10 Membandingkan 

jenis, fungsi dan 

proses 

pembentukan 

membran 

ekstraembrionik 

pada aves dan 

reptil dengan pada 

mammalia 

11. Membran 

Ekstraembrionik 

pada Hewan 

Amniotik: 

 Jenis dan Fungsi 

Membran 

Ekstraembrionik 

 Proses 

Pembentukan  

Membran 

Ekstraembrionik 

 Perbandingan  

Pendekatan: 

TPACK 

Metode:  

      diskusi,  

      pengamatan 

Kegiatan: 

 Analisis bahan 

ajar dalam MMI 

 Diskusi 

 Menganalisis 

bahan ajar 

dalam MMI 

 Diskusi 

 

1. Mendiferensiasik

an jenis, fungsi 

dan proses 

pembentukan 

membran 

ekstraembrionik 

pada aves dan 

reptil dengan 

pada mammalia  

2. Membedakan 

bentuk plasenta 

pada berbagai 

 Pre-test dan 

post-test  

penguasaan 

konsep 

 Identifikasi 

sikap ilmiah 

mahasiswa 

 Penilaian 

Unjuk Kerja 

dalam 

diskusi 

 

10 % 150 menit Utama 

3; 4 
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Membran 

Ekstraembrionik 

pada Manusia 

dan Unggas 

 Bentuk plasenta 

pada berbagai 

hewan mammalia 

hewan mammalia 

 

11 Menganalisis 

berbagai 

informasi 

mengenai 

perkembangan 

teknologi berbasis 

embriologi 

12. Perkembangan 

Teknologi 

Berbasis 

Embriologi: 

 Twinning 

(Kembar) 

 IVF (IntraVial 

Fertilization) 

 Klonning 

 

Pendekatan: 

TPACK 

Metode:        

Penugasan 

Kegiatan: 

 Studi/kajian 

pustaka 

 Presentasi 

 Pengelompok

an mahasiswa 

 Masing-

masing 

kelompok 

mahasiswa 

menelusuri 

literatur, 

diskusi, serta 

membuat dan 

menyajikan  

makalah 

mengenai 

Twinning, 

IVF, Kloning 

1. Menganalisis 

hasil kajian 

pustaka mengenai 

proses terjadinya 

kelahiran kembar 

2. Menganalisis 

hasil kajian 

puataka tentang 

implementasi  

teknologi IVF 

dan pengem-

bangannya dalam 

mengatasi 

maslah-masalah 

infertilitas 

3. Menganalisis 

hasil kajian 

pustaka mengenai 

teknologi 

Klonning 

 Pre-test dan 

post-test  

penguasaan 

konsep 

 Identifikasi 

sikap ilmiah 

mahasiswa 

 Penilaian 

Unjuk Kerja 

dalam 

presentasi 

dan diskusi 

 Penilaian 

produk 

(Tagihan: 

makalah dan 

bahan 

tayang) 

10 % 150 menit Penunjang 1 

12   Hewan 

Transgenik 

 Stem Cells 

 Chimera 

Pendekatan: 

TPACK 

Metode: Penugasan 

Kegiatan: 

 Studi/kajian 

pustaka 

 Presentasi 

 Masing-

masing 

kelompok 

mahasiswa 

menelusuri 

literatur, 

diskusi, serta 

membuat dan 

menyajikan  

makalah 

mengenai 

Hewan 

1. Menganalisis 

hasil kajian 

pustaka mengenai 

Hewan 

Transgenik 

2. Menganalisis 

hasil kajian 

pustaka mengenai 

Teknologi 

Implementasi 

Stem Cells dalam 

pengobatan 

3. Menganalisis 

 Pre-test dan 

post-test  

penguasaan 

konsep 

 Identifikasi 

sikap ilmiah 

mahasiswa 

 Penilaian 

Unjuk Kerja 

dalam 

presentasi 

dan diskusi 

10 % 150 menit Penunjang 1 
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Transgenik, 

Stem Cells, 

Chimera 

hasil kajian 

pustaka mengenai 

fenomena 

Chimera dan 

implementasi 

teknologinya  

 Penilaian 

produk 

(Tagihan: 

makalah dan 

bahan 

tayang) 

 

13 - 14 Menganalisisn 

KD dan 

Mengembangkan 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

(RPP) materi 

Reproduksi 

Hewan untuk 

SMA/MA 

13. Pengembangan 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Reproduksi 

Hewan Untuk 

SMA/MA 

Pendekatan: 

Saintifik 

Metode: Penugasan 

 

Kegiatan: 

 Studi/kajian 

pustaka 

 Pengembangan 

RPP 

 

 Melakukan 

studi pustaka 

 Mengembang

kan perangkat 

pembelajaran 

berkenaan 

dengan pokok 

bahasan 

reproduksi 

hewan untuk 

SMA/MA 

1. Menganalisis 

KI/KD dengan 

pokok materi 

Reproduksi 

Hewan/ Manusia 

2.  Menurunkan 

indikator 

pencapaian tujuan 

pembelajaran 

3. Merancang 

Skenario 

pembelajaran 

4. Merancang  

bahan ajar dan 

media 

pembelajaran 

5.  Merancang 

instrumen 

penilaian 

 Pre-test dan 

post-test  

penguasaan 

konsep 

 Identifikasi 

sikap ilmiah 

mahasiswa 

 Penilaian 

Unjuk Kerja 

proses 

pengembang

an RPP 

Penilaian 

produk 

(Tagihan: 

RPP) 

7 % 150 menit Penunjang  

2 3; 4; 5 

15    

Ujian Akhir 

Semester 

(UAS) 

  

Soal UAS: 

- objektif 

- essay 

   terbatas 
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Panduan Penilaian: 

Tagihan 

a. Perorangan 

1) Jenis    :  Rangkuman (7) 

               Hasil Kajian Pustaka (2) 

               Hasil Pengamatan Preparat (1) 

Preparat awetan spermatozoa                                   

dan sel telur (1) 

2) Jumlah:  4 jenis  

 

b. Kelompok 

1) Jenis   :   Laporan praktikum (2) 

               Model berbahan clay dan 

               Styrofoam (1) 

               Makalah (1) 

               Bahan Tayang (1) 

2) Jumlah:  4 jenis 

Persyaratan Kelulusan  

a. Bobot Nilai Kelulusan: 

1) Kehadiran :     10 % 

2) Tugas  :     30 % 

3) UTS  :     25 % 

4) UAS  :     35 %   + 

Total Bobot Nilai     :    100 % 

 

b. Standar Kelulusan 

          Skor  3,50 – 4,00  : A 

          Skor  2,75 – 3,49  : B 

          Skor  2,00 – 2,74  : C 

          Skor  1,00 – 1,99  : D 

          Skor  < 1,00           : E 

 

c. Nilai Minimal Kelulusan : C 

 

 

Mengetahui Ketua Program Studi 

Pendidikan Biologi 

 

Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd. 

NIP 19621017198803100    

 

 

 

 

 

Bandung,   17 Mei 2018 

Ast. Dosen Pengampu/Penanggungjawab MK 

Embriologi 

 

Dr. Cartono, M.Pd., M.T. 

NIPY 15110301 

 Mengetahui, 

Wakil Dekan I FKIP Unpas, 

 

 

Dr. Cartono, M.Pd., M.T. 

NIPY 15110301 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
MATA KULIAH:  KODE:  RUMPUN MK BOBOT (SKS) SEMESTER Tgl Penyusunan 

Pedagogik DK450322 Mata Kuliah Dasar 

Kependidikan 

(MKDK) 

2 II (dua) 30 Agustus 2017 

OTORISASI Dosen Pengembang RPS Koordinator RMK Kaprodi 

   

 

 

  Dr. Uus Toharudin, M.Pd Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd. Dr. H. Uus Toharudin, 

M.Pd. 

Capaian Pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI  

S1 

S3 

 

S7 

S9 

P1 

 

 

P2 

 

P3 

P4 

 

KU1 

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila; 

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;  

Mampu memanfaatkan IPTEKS yang relevan dalam lingkup pendidikan biologi untuk merancang, mengelola, 

mengimplementasi, mengevaluasi dan mengembangkan pembelajaran berdasarkan ilmu pendidikan pada konsep-

konsep biologi 

Mampu menggunakan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran biologi terkini untuk mendukung 

pelaksanaan pembelajaran kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler 

Mampu menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip keilmuan biologi 

Mampu menguasai teoritis dan prinsip perencanaan pengelolaan, dan keterampilan dalam melakukan 

pelaksanaan evaluasi dan pengembangan pembelajaran biologi serta menguasai pedagogical content knowledge 

(PCK) 

 

 UNIVERSITAS PASUNDAN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

Jl. Tamansari No. 6 Tlp. (022) 4205317 Fax. (022) 4263982 Bandung 40116 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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KU2 

KK5 

KK6 

 

KK7 

KK8 

 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai 

dengan bidang keahliannya;  

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;  

Menguasai prinsip biologi dan terapannya untuk sekolah menengah 

Menguasai model, metode, pendekatan, media, evaluasi/asesmen pembelajaran di bidang biologi untuk 

mendukung pembelajaran biologi di sekolah menengah 

Menguasai kurikulum dan strategi implementasinya 

Menguasai kemampuan pedagogical contentknowledge (PCK) 

CPL-MK  

M1 

 

M2 

 

M9 

M11 

M12 

M13 

Mampu menguasai konsep-konsep biologi terkini dan ilmu kependidikan dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan daerah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dinamis. 

Mampu melakukan proses pembelajaran setiap mata kuliah biologi dengan memanfaatkan kemajuan IPTEKS 

untuk mendukung terselenggaranya pembelajaran biologi 

Menguasai konsep-konsep biologi dan menerapkannya dalam pembelajaran di sekolah 

Menguasai kurikulum biologi secara teoritis 

Mampu mengembangkan kurikulum biologi dalam pembelajaran di sekolah 

Memiliki kemampuan pedagogical content knowledge (PCK) 

Deskripsi singkat MK Lingkup materi kuliah Pedagogik mencakupi: konsep dasar pedagogik; pedagogik sebagai ilmu pengetahuan; tujuan, keharusan dan 

kemungkinan pendidikan; pendidik dan peserta didik; konsep, karakteristik dan jenis alat pendidikan; lingkungan pendidikan; kasih 

sayang, kewibawaan dan tanggung jawab pendidikan; keharusan dan batas-batas kemungkinan mendidik; dan guru sebagai 

pendidik profesional. 

Materi 

Pembelajaran/Pokok 

Bahasan 

1. Memahami konsep dasar paedagogik 

2. Memahami mengenai pengkajian ulang penerapan PAKEM 

3. Memahami cara pengelolaan pembelajaran secara efisien 

4. Memahami mengenai kurikulum 2013 

5. Memahami cara pelayanan perbedaan individu 

6. Memahami cara pengajuan pertanyaan tingkat tinggi 

7. Memahami metode penilaian autentik 

8. Menganalisis perbedaan gender di sekolah 

9. Memahami literasi bahasa Indonesia  

10. Memahami literasi lintas kurikulum 

11. Memahami literasi IPS 
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12. Memahami cara persiapan dan praktik mengajar 
13. Memahami RTL pembelajaran LPTK 

Pustaka  

Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras : 

Power point, windows media player LCD &Proyektor 

Team Teaching Dr. Uus Toharudin, M.Pd./ Prof. Dr. Poppy Yaniawati, M.Pd./ Ida Yayu Nurul Hizqiyah, S.Pd., M.Si./ Fitri Aryanti, S.T.,M.Pd. 

Mata kuliah syarat - 

 

Minggu

ke- 

Sub-CP-MK Indikator Kriteria&Bentuk 

Penilaian 

Metode Pembelajaran 

[Estimasi Waktu] 

Materi 

Pembelajaran 

[Pustaka] 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

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

1 1. Mahasiswa mampu 

memahami konsep 

dasar paedagogik 

 Ketepatan 

menjelaskan secara 

kritis dan objektif  

mengenai paedagogik 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

- 

 Kuliah&Diskusi,  

[TM : 1x (3x50”)] 

 

Pendahuluan: 

 Pandangan umum 

paedagogik 

 Tujuan umum 
pembelajaran 

 Aturan perkuliahan 
Tugas 

10% 

2 2. Mahasiswa mampu 

memahami mengenai 

pengkajian ulang 

penerapan PAKEM 

 Ketepatan 
menjelaskan 

mengenai pengkajian 

ulang penerapan 

PAKEM 

Kriteria : 
Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

- 

 Kuliah&Diskusi,  
[TM : 1x (3x50”)] 

 

Pengkajian 

ulang penerapan 

PAKEM 

 Pendahuluan 

 Tujuan 

 Aplikasi 

10% 
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3 3. Mahasiswa mampu 
memahami mengenai 

cara pengelolaan 

pembelajaran secara 

efisien 

 Ketepatan 
memaparkan 

mengenai cara 

pengelolaan 

pembelajaran secara 

efisien 

 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

- 

 

 Kuliah&Diskusi,  
[TM : 1x (3x50”)] 

 

Pengelolaan 

pembelajaran 

secara efisien 

 Konsep umum 

 Karakteristik 

 Alur pembelajarn 
yang efektif 

10% 

4 4. Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep 

kurikulum 2013 

 Ketepatan 
menjelaskan konsep 

kurikulum 2013 

Kriteria : 
Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

- 

 Kuliah&Diskusi,  
[TM : 1x (3x50”)] 

 

Kurikulum 2013 

 Latar Belakang 

 Kompetensi inti 

 Merancang 
skenario 

pembelajaran 

10% 

5 5. Mahasiswa mampu 

memahami cara 

pelayanan perbedaan 

individu 

 Ketepatan memahami 

cara pelayanan 

perbedaan individu 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

- 

 Kuliah&Diskusi,  

[TM : 1x (3x50”)] 

 

Pelayanan 

perbedaan 

individu 

 Latar belakang 

 Strategi 
pembelajaran 

 Skenario 
pembelajaran 

 

10% 

6 6. Mahasiswa memahami 

cara pengajuan 

pertanyaan tingkat 

tinggi 

 Ketepatan memahami 
cara pengajuan 

pertanyaan tingkat 

tinggi 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

- 

 Kuliah&Diskusi,  
[TM : 1x (3x50”)] 

 

Pertanyaan 

tingkat tinggi 

 Merumuskan 
pertanyaan 

 Memeriksa 
pertanyaan 

 Merancang 

lembar kerja 

 Identifikasi 
komponen lembar 

10% 
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kerja 

7-8 Evaluasi Tengah Semester : Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya 

9 7. Mahasiswa mampu 

memahami metode 

penilaian autentik 

 

 Ketepatan 

menjelaskan mengenai 

metode penilaian 

autentik 

 

 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

Rangkuman 

 Kuliah&Diskusi,  

[TM : 1x (3x50”)] 

 

Penilaian 

autentik: 

 Latar belakang 

 Penilaian tanpa 
rubrik 

 Penilaian dengan 
rubrik 

 Perbandingan 

kedua penilaian 

 Penyusunan tugas 

kinerja dan rubrik 

10% 

10 8. Mahasiswa mampu 
memahami mengenai 

perbedaan gender di 

sekolah 
 

 Ketepatan 

menjelaskan mengenai 
perbedaan gender di 

sekolah 
 

 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

- 

 Kuliah&Diskusi,  
[TM : 1x (3x50”)] 

 

Gender di 

sekolah: 

 Pemahaman 
gender dan jenis 

kelamin 

 Identifikasi bias 

gender 

10% 

11-12 9. Mahasiswa memahami 

mengenai literasi 

berbagai pelajaran 

 

 Ketepatan 

menjelaskan mengenai 

literasi berbagai 

pelajaran 

 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

- 

 Kuliah&Diskusi,  

[TM : 1x (3x50”)] 

 

Literasi : 

 Pendahuluan 

 Literasi kelas 
awal 

 Literasi Bahasa 
Indonesia 

 Literasi 
Matematika 

 Literasi IPA 

 Literasi IPS 

10% 

13-15 10. Mahasiswa 

memahami mengenai 
 Ketepatan 

menjelaskan mengenai 

Kriteria : 

Ketepatan dan 
 Kuliah&Diskusi,  

[TM : 1x (3x50”)] 

Persiapan dan 

praktik 

10% 
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cara persiapan dan 
praktik mengajar 

cara persiapan dan 
praktik mengajar 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

Pembuatan RPP 

Praktik mengajar 

 Tugas-1: Pembuatan 
RPP 

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

 Tugas-2: Praktik 
mengajar 

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

mengajar 

 Penyusunan RPP 

 Perbaikan RPP 
 Praktik 

pembelajaran 

16 EvaluasiAkhir Semester : Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 

 

Catatan: 

1. TM: tatap muka, BT: Belajar terstuktur, BM: Belajar Mandiri 

2. TM: 1x(4x50”)] dibaca: kuliah tatap muka 1 kali (minggu) x 4 sks x 50 menit = 200 menit (3,33 jam) 

3. [BT+BM:(2+2)x(2x60”)] dibaca: belajar terstruktur 2 kali (minggu) dan belajar mandiri 2 kali (minggu) x2 sks x 60 menit = 480 

menit = 8 jam 
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Panduan Penilaian: 

Tagihan 

c. Perorangan 

1) Jenis    :  Rangkuman  

        Hasil Kajian Pustaka  

 

2) Jumlah:  2 jenis                            

d. Kelompok 

1) Jenis   :   Jurnal Harian Belajar 

               Resume artikel ilmiah 

 

2) Jumlah :  2 jenis 

Persyaratan Kelulusan  

a. Bobot Nilai Kelulusan: 

1) Kehadiran :     10 % 

2) Tugas  :     30 % 

3) UTS  :     25 % 

4) UAS  :     35 %   + 

Total Bobot Nilai     :    100 % 

 

b. Standar Kelulusan 

          Skor  3,50 – 4,00  : A 

          Skor  2,75 – 3,49  : B 

          Skor  2,00 – 2,74  : C 

          Skor  1,00 – 1,99  : D 

          Skor  < 1,00           : E 

 

c. Nilai Minimal Kelulusan : C 

 

 

Mengetahui Ketua Program Studi 

Pendidikan Biologi 

 

 

 

Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd. 

NIP. 19621017198803100  

 

 

 

 

 

 

Bandung,   17 Mei 2018 

Ast. Dosen Pengampu/Penanggungjawab MK 

Pedagogik 

 

 

 

Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd. 

NIP. 19621017198803100  

 Mengetahui, 

Wakil Dekan I FKIP Unpas, 

 

 

Dr. Cartono, M.Pd., M.T. 

NIPY. 15110301 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
MATA KULIAH:  KODE:  Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan 

Inovasi dan Pengembangan Pembelajaran 

Biologi 

KK452562 Mata Kuliah 

Keilmuan dan 

Keahlian (MKK) 

3 VI (enam) 30 Agustus 2017 

OTORISASI Dosen Pengembang RPS Koordinator RMK Ka Prodi 

   

 

 

  Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd.   Dr. H Uus Toharudin, M.Pd. 

Capaian Pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI 

S3 

 

S5 

S6 

S9 

P1 

 

 

P2 

 

P3 

P4 

 

P6 

 

KU1 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila 

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal 

orang lain 

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

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;  

Mampu memanfaatkan IPTEKS yang relevan dalam lingkup pendidikan biologi untuk merancang, mengelola, 

mengimplementasi, mengevaluasi dan mengembangkan pembelajaran berdasarkan ilmu pendidikan pada konsep-

konsep biologi 

Mampu menggunakan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran biologi terkini untuk mendukung 

pelaksanaan pembelajaran kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler 

Mampu menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip keilmuan biologi 

Mampu menguasai teoritis dan prinsip perencanaan pengelolaan, dan keterampilan dalam melakukan pelaksanaan 

evaluasi dan pengembangan pembelajaran biologi serta menguasai pedagogical content knowledge (PCK) 

Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data biologi dalam pendidikan biologi 

yang dapat digunakan dalam memberikan alternatif penyelesaikan masalah di pendidikan biologi 

 UNIVERSITAS PASUNDAN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

Jl. Tamansari No. 6 Tlp. (022) 4205317 Fax. (022) 4263982 Bandung 40116 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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KU2 

KU3 

 

 

 

KK3 

 

KK5 

 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai 

dengan bidang keahliannya;  

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;  

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam 

rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

Mampu menerapkan konsep biologi terkini dan ilmu kependidikan dalam mengembangkan produkproduk 

pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan IPTEKS untuk mendukung terselenggaranya pembelajaran biologi. 

Menguasai prinsip biologi dan terapannya untuk sekolah menengah 

 

CPL-MK 

M1 

 

M2 

 

M9 

MM10 

Mampu menguasai konsep-konsep biologi terkini dan ilmu kependidikan dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi dan daerah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dinamis. 

Mampu melakukan proses pembelajaran setiap mata kuliah biologi dengan memanfaatkan kemajuan IPTEKS untuk 

mendukung terselenggaranya pembelajaran biologi 

Menguasai konsep-konsep biologi dan menerapkannya dalam pembelajaran di sekolah 

Menguasai model, metode, pendekatan, media, evaluasi/asesmen pembelajaran di bidang biologi untuk mendukung 

pembelajaran biologi di sekolah menengah 

 

Deskripsi singkat MK Program perkuliahan ini dilaksanakan dengan mengembangkan inovasi model-model pembelajaran memlalui proses adopsi, 

modifikasi dan kreatifitas. Pada proses pengembangan model-model pembelajaran biologi diintegrasikan nilai-nilai 

etnopedagogi. Mengangkat nilai-nilai etnopedagogi dalam pengembangan model pembelajaran biologi dalam upaya 

mendukung pendidikan karakter. Pada perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat merancang sebuah model pembelajaran 

biologi berbasis etnopedagogi sebagai hasil dari produk workshop. 

Materi 

Pembelajaran/Pokok 

Bahasan 

1. Memahami konsep dasar inovasi pembelajaran 

2. Memahami konsep dasar difusi inovasi, discovery dan deseminasi 

3. Memahami konsep dasar kurikulum, silabus dan RPP 

4. Memahami konsep etnopedagogi 

5. Melakukan studi literature terkait dengan inovasi pembelajaran 

6. Menganalisis beberapa inovasi pembelajaran 

7. Merancang inovasi pembelajaran 



61 
 

8. Membuat inovasi pembelajaran 
9. Implementasi inovasi pembelajaran 

10. Pengembangan inovasi pembelajaran 

Pustaka 1. Sa’ud, U. S. (2008). Inovasi pendidikan  

2. Joyce, B., Weil, M. & Calhoun, E. (2000). Models of Teaching  

3. Lang, H. R. & Evans, D. N. (2006). Models, Strategies and Methods. For Effective Teaching 

4. Muijs, Daniel dan David Reynolds. 2008. Effective Teaching Teori dan Aplikasi. 

5. Slavin, Robert E. 2009. Cooperative Learning Teori, Riset, dan Praktik 

Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras : 

Power point, windows media player LCD & Proyektor 

Team Teaching Dr. H. Uus Toharudin M.Pd./ Iwan Setia K, M.Pd. 

Mata kuliah syarat Strategi Belajar Mengajar, Telaah Kurikulum, Perencanaan Pengajaran 

 

Minggu 

ke- 

Sub-CP-MK Indikator Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode Pembelajaran 

[Estimasi Waktu] 

Materi 

Pembelajaran 

[Pustaka] 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

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

1 Memahami konsep dasar 

inovasi pembelajaran biologi 

Mahasiswa memahami 

konsep dasar inovasi 

Menerapkan konsep 

inovasi dan 

membedakan konsep 

inovasi, discovery dan 

invensi. 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

Tanya jawab 

 Kuliah & Diskusi,  
[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: Mencari artikel 

ilmiah yang berhubungan 

dengan inovasi 

pembelajaran 

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

4.  Pendahuluan: 

 Pengertian inovasi 

 Dasar pemikiran 

inovasi 

 Adopsi, modifikasi 
dan kreatifitas  

5% 

2 Mengidentifikasi elemen-

elemen difusi inovasi 

Mahasiswa dapat 

mengidentifikasi 

elemen-elemen difusi 

inovasi dan inovasi 

pendidikan 

Mampu 

mengidentifikasi 

Kriteria : 
Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

Tanya jawab 

 Kuliah & Diskusi,  

[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: Mengkaji dan 
mensarikan artikel ilmiah 

yang berhubungan 

dengan difusi inovasi 

5. Difusi inovasi 

 Pengertian difusi 

inovasi 

 Hambatan difusi 
inovasi 

5% 
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hambatan difusi inovasi [BT+BM:(1+1)x(2x60”) 

3 Mengidentifikasi hambatan-

hambatan pengembangan 

inovasi 

Mahasiswa dapat 

mengidentifikasi 

berbagai hambatan 

dalam pengemabngan 

inovasi 

Memberikan solusi 

terbaik dalam mengatasi 

hambatan inovasi 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

Tanya jawab 

 Kuliah & Diskusi,  
[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: menganalisis 

hambatan-hambatan 

inovasi 

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

 

6. Hambatan 

inovasi 

 Analisis 
pengembangan 

inovasi 

 Faktor 

penghambat 

inovasi 

 Solusi dalam 
mengatasi 

hambatan inovasi 

5% 

4 Memahami dan menerapkan 

konsep etnopedagogi dalam 

pengembangan model 

pembelajaran biologi 

Masiswa dapat 

memahami konsep 

etnopedagogi 

Menerapkan konsep 

etnopedagogi dalam 

kehidupan sehari-hari 

Membangun konsep 

etnopedagogi dalam 

pembelajaran 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

Tanya jawab, jajak 

pendapat, observasi 

 Kuliah & Diskusi,  

[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: menganalisis 
studi literature yang 

berhubungan dengan 

etnopedagogi  

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

 

7. Etnopedagogi  

 Pengertian 

etnopedagogi 

 Pengembangan 
model 

pembelajaran 

biologi 

 Pembelajaran 
biologi 

 Integrasi 

etnopedagogi 

dalam model 

pembelajaran 

biologi 

5% 

5 Merancang inovasi 

pembelajaran berbasis 

etnopedagogi 

Mahasiswa dapat 

merancang inovasi 

pembelajaran 

 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

Pemeriksaan 

dokumen 

 Kuliah & Diskusi,  
[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: merancang 

inovasi pembelajaran 

berbasis etnopedagogi  

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

8. Inovasi 

pembelajaran: 

 Merancang model 
pembelajaran 

berbasis 

etnopedagogi 

10% 
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6 Menganalisis inovasi 
pembelajaran dan 

mengembangkan RPP  

Mahasiswa dapat 
mengembangkan RPP 

sebagai wujud inovasi 

Menganalisis Standar 

Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar 

Menentukan indikator 

dan tujuan dalam 

pembelajaran 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

Pemeriksaan 

dokumen 

 Kuliah & Diskusi,  
[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: menganalisis 
studi literature yang 

berhubungan dengan 

inovasi dan 

pengembangan RPP  

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

 

9. Pengembangan 

RPP: 

 Analisis RPP 

 Pengembangan 
RPP 

 Integrasi 
etnopedagogi 

dalam RPP 

10% 

7 Merancang model 

pembelajaran berbasis 

etnopedagogi 

Mahasiswa dapat 

merancang model 

pembelajaran 

berdasarkan 

etnopedagogi 

Mengutamakan 

originalitas, 

keterterapan, 

sistematika sintaks, 

integrasi etnopedagogi, 

kreatifitas dan tata 
bahasa yang digunakan 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

Pemeriksaan 

dokumen 

 Kuliah & Diskusi,  
[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: membuat 
rancangan model 

pembelajaran berbasis 

etnopedagogi  

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

 

7. Pengembangan 

RPP: 

 Analisis RPP 

 Pengembangan 

RPP 

 Integrasi 

etnopedagogi 

dalam RPP 

 

 

20% 

8 Evaluasi Tengah Semester : Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya 

9-14 Mempresentasikan hasil 

rancangan model 

pembelajaran biologi 

berbasis etnopedagogi 

Mahasiswa dapat 

melaporkan hasil 

temuan inovasi melalui 

presentasi kelompok 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

presentasi 

 Kuliah & Diskusi,  

[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: Menyusun 
ringkasan materi  

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

 

Model 

pembelajaran 

biologi berbasis 

etnopedagogi 

20% 

15 Mempresentasikan hasil 

rancangan model 

pembelajaran biologi 

berbasis etnopedagogi 

melalui seminar 

Mahasiswa dapat 

melaporkan hasil 

temuan inovasi melalui 

presentasi kelompok 

dalam seminar 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

presentasi 

 Kuliah & Diskusi,  
[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: Menyusun 
ringkasan materi  

Model 

pembelajaran 

biologi berbasis 

etnopedagogi 

20% 
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[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

 

16 Evaluasi Akhir Semester : Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 

 

Catatan : 

1. TM: tatap muka, BT: Belajar terstuktur, BM: Belajar Mandiri 

2. TM: 1x(4x50”)] dibaca: kuliah tatap muka 1 kali (minggu) x 4 sks x 50 menit = 200 menit (3,33 jam) 

3. [BT+BM:(2+2)x(2x60”)] dibaca: belajar terstruktur 2 kali (minggu) dan belajar mandiri 2 kali (minggu) x2 sks x 60 menit = 480 

menit = 8 jam 

Panduan Penilaian: 

Tagihan 

a. Perorangan 

1) Jenis    :  Rangkuman   

               Hasil Kajian Pustaka  

 

2)  Jumlah:  2 jenis                            

b. Kelompok 

1) Jenis   :   Jurnal Harian Belajar 

               Resume artikel ilmiah 

                

2) Jumlah :  2 jenis 

Persyaratan Kelulusan  

a. Bobot Nilai Kelulusan: 

1) Kehadiran :     10 % 

2) Tugas  :     30 % 

3) UTS  :     25 % 

4) UAS  :     35 %   + 

Total Bobot Nilai     :    100 % 

 

b. Standar Kelulusan 

          Skor  3,50 – 4,00  : A 

          Skor  2,75 – 3,49  : B 

          Skor  2,00 – 2,74  : C 

          Skor  1,00 – 1,99  : D 

          Skor  < 1,00           : E 

 

c. Nilai Minimal Kelulusan : C 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
MATA KULIAH:  KODE:  Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan 

Biologi Umum KK450113 Mata Kuliah Keilmuan 

dan Keahlian (MKK) 
3 I (satu) 30 Agustus 2017 

OTORISASI Dosen Pengembang RPS Koordinator RMK Ka Prodi 

   

 

 

  Dr. Cartono.,M.Pd.,M.T Dr. Cartono, M.Pd., M.T. Dr. H. Uus Toharudin, 

M.Pd. 

Capaian Pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI 

S1 

S8 

S9 

P1 

 

 

P2 

 

P3 

KU1 

 

KU2 

KK5 

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;  

Mampu memanfaatkan IPTEKS yang relevan dalam lingkup pendidikan biologi untuk merancang, mengelola, 

mengimplementasi, mengevaluasi dan mengembangkan pembelajaran berdasarkan ilmu pendidikan pada konsep-

konsep biologi 

Mampu menggunakan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran biologi terkini untuk mendukung 

pelaksanaan pembelajaran kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler 

Mampu menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip keilmuan biologi 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai 

dengan bidang keahliannya;  

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;  

Menguasai prinsip biologi dan terapannya untuk sekolah menengah 

CPL-MK 

M1 

M2 

Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup biologi (S1,S8,P1) 

Mahasiswa mampu menjelaskan teknik laboratorium (S9, KU1, KU2) 

 UNIVERSITAS PASUNDAN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

Jl. Tamansari No. 6 Tlp. (022) 4205317 Fax. (022) 4263982 Bandung 40116 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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M3 
M4 

M5  

M6 

M7 

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sel dan jaringan pada hewan dan tumbuhan (P2,P3, KK5) 
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep metabolisme (P2,P3,KK5) 

Mahasiswa mampu menjelaskan sistem organ pada manusia (P2,P3,KK5) 

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu lingkungan (P2,P3,KK5) 

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar mengenai bioteknologi (P2,P3,KK5) 

Deskripsi singkat MK Program perkuliahan ini dilaksanakan dengan mengintegrasikan teori dan praktikum, menggunakan media pembelajaran 

berbasis visuospasial yang mencakup organ tumbuhan, preparat basah, dan piranti lunak komputer berupa multimedia. 

Pokok-pokok bahasan dalam pembelajaran ini meliputi ruang lingkup dan konsep dasar biologi; asal usul kehidupan; sel 

dan bagiannya; jaringan hewan dan tumbuhan; metabolisme; makanan dan sistem pencernaan makanan; sistem peredaran 

darah; sistem pernafasan; sistem ekskresi; sistem saraf; sistem reproduksi; biologi lingkungan; dan bioteknologi. 

Pengintegrasian penyajian teori dengan praktikum dimaksudkan untuk melaksanakan  verifikasi paparan teori secara 

langsung dan berkesinambungan sehingga memudahkan penguasaan konsep-konsep. Penggunaan media pembelajaran 

berbasis visuospasial diharapkan dapat membantu meningkatkan daya nalar mahasiswa sehingga mampu 

mengimajinasikan konsep-konsep abstrak biologi.  Di dalam program pembelajaran ini mahasiswa juga didorong untuk 

berpengetahuan tentang teknik laboratorium dasar dan metode ilmiah. Sebagai konsekuensi pembelajaran bagi calon guru 

biologi, pada akhir program, kompetensi pedagogis mahasiswa dilatih melalui pembuatan presentasi pembelajaran yang 

berkaitan dengan biologi umum dan mempresentasikannya di depan kelas. 

Materi 

Pembelajaran/Pokok 

Bahasan 

1. Memahami ruang lingkup Biologi secara Umum 

2. Memahami mengenai pengertian dan cabang ilmu biologi, serta memahami mengenai tahapan metode ilmiah 

3. Mengenal dan memahami teknik laboratorium beserta dengan alat penunjang praktikum biologi 

4. Memahami konsep biologi sel dan mampu membedakan setiap bagian dari sel 

5. Memahami konsep jaringan dan membedakan jaringan tumbuhan dan jaringan hewan 

6. Memahami konsep metabolisme dan menganalisis perbedaan katabolisme dan anabolisme 

7. Memahami konsep mengenai makanan dan kandungannya; alat pencernaan makanan; proses pencernaan; dan 

gangguan pencernaan makanan 

8. Memahami konsep mengenai macam-macam darah dan alat peredaran darah; macam-macam alat peredaran darah; 

penggolongan darah; pembekuan darah; dan antibodi 

9. Membandingkan sistem pernafasan pada manusia dan hewan, serta mampu memahami gangguan pernafasan 

10. Memahami konsep mengenai fungsi dan struktur sistem ekskresi; sistem urinari; dan gangguan tubuh 

11. Memahami konsep mengenai fungsi dan struktur sistem gerak 

12. Memahami konsep mengenai fungsi dan struktur sistem saraf; mekanisme pada sistem saraf; dan gangguan tubuh 

13. Memahami konsep mengenai fungsi dan struktur alat reproduksi; proses pembentukan gamet; proses menstruasi; 

sistem reproduksi pada hewan; sistem reproduksi pada tumbuhan; dan gangguan pada sistem reproduksi 
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14. Memahami konsep mengenai mekanisme pertahanan tubuh 
15. Memahami konsep dasar ilmu lingkungan; pencemaran lingkungan; perubahan lingkungan; dan etika lingkungan 

16. Memahami konsep mengenai bioteknologi, mampu membedakan bioteknologi tradisional dan modern dan 

memahami penerapan bioteknologi di kehidupan. 

 

Pustaka 1. Campbell, N. A., J.B. Reece.. 2011. Biology 9th Ed. San Fransisco: Pearson Education, Inc. 

2. Campbell, N. A., J.B. Reece. 2010. BIOLOGI (Biology.Terj.: D. T. Wulandari). Jakarta: Penerbit Erlangga 

3. Perry, J.W, D. Morton, J.B. Perry. 2007. Laboratory manual for General Biology 5th Ed. Belmont; Thomson Higher 

Education  

4. Robinson, Richard. 2002. Biology. New York: Farmington Hills 

5. Cartono, R. Nahdiah. 2010. Biologi Umum untuk Perguruan Tinggi. Bandung: Prisma Press Prodaktama 

 

Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras : 

Power point, windows media player LCD & Proyektor 

Team Teaching Dr. Cartono.,M.Pd.,M.T./ Andira Rahmawati, M.Si./ Ida Yayu Nurul Hizqiyah, MSi 

Mata kuliah syarat - 

 

Minggu 

ke- 

Sub-CP-MK Indikator Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode Pembelajaran 

[Estimasi Waktu] 

Materi 

Pembelajaran 

[Pustaka] 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

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

1 1. Mahasiswa mampu 

menjelaskan secara kritis 

dan objektif latar belakang 

dan tujuan pembelajaran 

biologi umum 

2. Mahasiswa mampu 

menjelaskan mengenai 

ruang lingkup dan konsep 

dasar biologi umum 

 Ketepatan 

menjelaskan secara 

kritis dan objektif latar 

belakang dan tujuan 

pembelajaran biologi 

umum 

 Ketepatan 
menjelaskan mengenai 

ruang lingkup dan 

konsep dasar biologi 

umum 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

Rangkuman 

 Kuliah & Diskusi,  

[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: Mensarikan 
ruang lingkup biologi 

umum 

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

Pendahuluan: 

 Tujuan umum 

pembelajaran 

 Pengertian dan 
cabang Biologi 

 

5% 
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2 3. Mahasiswa memahami 
mengenai tahapan metode 

ilmiah  

4. Mahasiswa mampu 

menjelaskan mengenai 

asal-usul kehidupan  

 Ketepatan 
menjelaskan mengenai 

tahapan metode ilmiah 

 Ketepatan 
menjelaskan mengenai 

asal-usul kehidupan 

 

Kriteria : 
Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

 Praktikum 

mengenai 

pengenalan alat-

alat laboratotrium 

 

 Kuliah & Diskusi,  
[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: Menyusun 
jurnal praktikum  

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

 Tugas-2: Mengisi 
Lembar Kerja 

Mahasiswa 

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

Pendahuluan: 

 Metode Ilmiah 

 Asal- usul 
Kehidupan 

5% 

3 5. Mahasiswa mampu 

menjelaskan mengenai 

konsep biologi sel 

6. Mahasiswa mampu 

membedakan bagian-

bagian sel dan fungsinya 

7. Mahasiswa mampu 

membedakan jenis-jenis sel 

 Ketepatan 
menjelaskan 

mengenai konsep 

biologi sel 

 Ketepatan 
membedakan bagian-

bagian sel dan 

fungsinya 

 Ketepatan 

membedakan jenis-

jenis sel 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

 Praktikum dasar-
dasar kimia dan 

fisika pada sel 

 Kuliah & Diskusi,  
[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: Menyusun 
jurnal praktikum  

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

 Tugas-2: Mengisi 

Lembar Kerja 

Mahasiswa 

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

Sel dan 

Bagian-

bagiannya 

 Sejarah dan 
Teori Sel 

 Sel Prokariotik 
dan Eukariotik 

 Organel dan 

Fungsi 

5% 

4 8. Mahasiswa mampu 

mendeskripsikan struktur 

dan fungsi jaringan 

tumbuhan 

9. Mahasiswa mampu 

mendeskripsikan struktur 

dan fungsi jaringan hewan 

 Ketepatan 

mendeskripsikan 

struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan 

 Ketepatan 
mendeskripsikan 

struktur dan fungsi 

jaringan hewan 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

 Praktikum 

mengenai sel 
hewan dan 

tumbuhan 

 Kuliah & Diskusi,  

[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: Menyusun 
jurnal praktikum  

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

 Tugas-2: Mengisi 
Lembar Kerja 

Mahasiswa 

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

Konsep Jaringan  

 Struktur dan 

fungsi jaringan 

hewan, serta 

berbagai 

jenisnya 
 Struktur dan 

fungsi jaringan 

tumbuhan, serta 

berbagai 

jenisnya  

5% 

5 10. Mahasiswa mampu  Ketepatan menjelaskan Kriteria :  Kuliah & Diskusi,  Metabolisme: 10% 
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memahami konsep 
katabolisme 

11. Mahasiswa mampu 

memahami konsep 

anabolisme 

12. Mahasiswa mampu 

membedakan anabolisme 

dan katabolisme 

mengenai katabolisme 

 Ketepatan menjelaskan 

mengenai anabolisme 

 Ketepatan 
membedakan 

katabolisme dan 

anabolisme 

Ketepatan dan 
penguasaan 

Bentuk non-test: 

Praktikum mengenai 

fotosintesis 

[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: Menyusun 

jurnal praktikum  

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

 Tugas-2: Mengisi 
Lembar Kerja 

Mahasiswa 

 [BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

 Peranan enzim 

 Katabolisme: 
respirasi aerob 

dan respirasi 

anaerob 

 Anabolisme: 

fotosintesis dan 

kemosintesis 

6 13. Mahasiswa mampu 

menjelaskan mengenai 

makanan dan 

kandungannya 

14. Mahasiswa mampu 

menjelaskan struktur dan 

fungsi pada sistem 

pencernaan 

15. Mahasiswa mampu 

mendeskripsikan 

gangguan pada sistem 

pencernaan 

 Ketepatan menjelaskan 
mengenai makanan dan 

kandungannya 

 Ketepatan menjelaskan 
mengenai struktur dan 

fungsi pada sistem 

pencernaan 

 Ketepatan menjelaskan 

mengenai gangguan 

pada sistem 

pencernaan 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

Praktikum mengenai 

uji makanan 

 Kuliah & Diskusi,  
[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: Menyusun 
jurnal praktikum  

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

 Tugas-2: Mengisi 

Lembar Kerja 

Mahasiswa 

 [BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

Makanan dan 

sistem 

pencernaan 

makanan: 

 Makanan dan 
zat yang 

dikandungnya 

 Alat-alat 
pencernaan 

makanan 

manusia 

 Proses 

pencernaan 

makanan pada 

manusia 

 Gangguan pada 
sistem 

pencernaan 

10% 

7-8 Evaluasi Tengah Semester : Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya 

9 16. Memahami konsep 

mengenai macam-macam 

darah dan alat peredaran 

darah; proses peredaran 

darah; penggolongan 

 Ketepatan menjelaskan 
macam-macam darah 

dan alat peredaran 

darah; proses 

peredaran darah; 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

Ringkasan materi 

 Kuliah & Diskusi,  
[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: Menyusun 

ringkasan materi  

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

Sistem 

Peredaran 

Darah 

 Macam-macam 
darah 

10% 
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darah; pembekuan darah; 
dan antibodi 

penggolongan darah; 
pembekuan darah; dan 

antibodi 

  Alat peredaran 
darah 

 Proses 
peredaran darah 

 Penggolongan 
darah 

 Pembekuan 

darah 

 Antibodi 

10 17. Mahasiswa mampu 

membandingkan sistem 

pernafasan pada manusia 

dan hewan; serta mampu 

memahami gangguan 

pernafasan 

18. Mahasiswa mampu 

memahami konsep 

mengenai sistem gerak 

 Ketepatan 

membandingkan sistem 

pernafasan pada 

manusia dan hewan; 

serta mampu 

memahami gangguan 

pernafasan 

 Ketepatan menjelaskan 
sistem gerak pada 

manusia 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

 Praktikum 

respirasi pada 

belalang 

 

 Kuliah & Diskusi,  

[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: Menyusun 
jurnal praktikum  

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

 Tugas-2: Mengisi 
Lembar Kerja 

Mahasiswa 

[BT+BM(1+1)x(2x60”)] 

Sistem 

Pernafasan: 

 Sistem 

Pernafasan 

pada manusia 

 Sistem 
pernafasan pada 

hewan: 

serangga, ikan, 

katak, burung, 

dan mamalia 

 Gangguan 
sistem 

pernafasan 

 Pengaruh rokok 

dan Narkoba 

Sistem gerak 

 Sistem gerak 
pada manusia 

 Kelainan pada 
sistem gerak 

5% 

11 19. Mahasiswa mampu 

memahami konsep 
 Ketepatan menjelaskan 

konsep mengenai 

Kriteria : 

Ketepatan dan 
 Kuliah & Diskusi,  

[TM : 1x (3x50”)] 

Sistem 

reproduksi: 

10% 
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mengenai fungsi dan 
struktur alat reproduksi, 

proses pembentukan 

gamet, proses menstruasi, 

sistem reproduksi pada 

hewan, sistem reproduksi 

pada tumbuhan dan 

gangguan pada sistem 

reproduksi 

fungsi dan struktur alat 
reproduksi, proses 

pembentukan gamet, 

proses menstruasi, 

sistem reproduksi pada 

hewan, sistem 

reproduksi pada 

tumbuhan dan 

gangguan pada sistem 

reproduksi 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

 Praktikum mitosis 

pada bawang dan 

pengamatan organ 

reproduksi pada 

tumbuhan 

 

 Tugas-1: Menyusun 
jurnal praktikum  

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

 Tugas-2: Mengisi 
Lembar Kerja 

Mahasiswa 

 [BT+BM(1+1)x(2x60”)] 

 Fungsi dan 
struktur alat 

reproduksi 

 Proses 
pembentukan 

gamet 

 Proses 
menstruasi 

 Sistem 

reproduksi pada 

hewan 

 Sistem 
reproduksi pada 

tumbuhan  

Gangguan pada 

sistem 

reproduksi 

12 20. Mahasiswa mampu 

memahami konsep 

mengenai fungsi dan 

struktur sistem saraf; 

mekanisme pada sistem 

saraf; gangguan tubuh 

pada sistem saraf 

 Ketepatan menjelaskan 

konsep mengenai 

fungsi dan struktur 

sistem saraf; 

mekanisme pada 

sistem saraf; gangguan 

tubuh pada sistem saraf 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

 Presentasi 

mengenai sistem 

saraf 

 

 Kuliah & Diskusi,  

[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: Presentasi 
mengenai sistem saraf  

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

  

Sistem saraf: 

 Fungsi dan 

struktur sistem 

saraf 

 Mekanisme 
pada sistem 

saraf 

 Gangguan pada 
sistem saraf 

10% 

13 21. Memahami konsep 

mengenai fungsi dan 

struktur sistem eksresi 

dan gangguan tubuh 

22. Memahami konsep 

mekanisme pertahanan 

 Ketepatan memahami 
konsep mengenai 

fungsi dan struktur 

sistem eksresi dan 

gangguan tubuh 

 Ketepatan menjelaskan 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

 Presentasi 
mengenai sistem 

 Kuliah & Diskusi,  
[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: Presentasi 
mengenai sistem saraf  

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

Sistem 

ekskresi: 

 Fungsi dan 
struktur ginjal 

 Fungsi dan 
struktur hati 

5% 
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tubuh mekanisme pertahanan 
tubuh 

ekskresi  Fungsi dan 
struktur kulit 

 Fungsi dan 
struktur paru-

paru 

 Gangguan pada 
sistem ekskresi 

Mekanisme 

pertahanan 

tubuh 

Mekanisme 

pertahanan 

tubuh 

 Macam 

pertahanan 

tubuh 

 Peradangan 

 Macam sistem 
imun 

14 23. Memahami konsep dasar 

ilmu lingkungan, 

pencemaran lingkungan, 

perubahan lingkungan, 

etika lingkungan 

 Ketepatan menjelaskan 
mengenai konsep dasar 

ilmu lingkungan, 

pencemaran 

lingkungan, perubahan 

lingkungan, etika 

lingkungan 

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

 Presentasi 

 

 Kuliah & Diskusi,  
[TM : 1x (3x50”)] 

 Tugas-1: Presentasi 
mengenai sistem saraf  

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

 

Ilmu 

Lingkungan: 

 Ilmu 
lingkungan 

 Pencemaran 
lingkungan 

 Perubahan 

lingkungan 

 Etika 
lingkungan 

 

10% 

15 24. Memahami konsep 

mengenai bioteknologi, 
 Ketepatan menjelaskan 

mengenai bioteknologi, 

Kriteria : 

Ketepatan dan 
 Kuliah & Diskusi,  

[TM : 1x (3x50”)] 

Bioteknologi 

 Konsep 

10% 
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mampu membedakan 
bioteknologi tradisional 

dan modern dan 

memahami penerapan 

bioteknologi di 

kehidupan  

mampu membedakan 
bioteknologi 

tradisional dan modern 

dan memahami 

penerapan bioteknologi 

di kehidupan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

 Presentasi 

 

 Tugas-1: Presentasi 
mengenai sistem saraf  

[BT+BM:(1+1)x(2x60”)] 

 

 

bioteknologi 

 Bioteknologi 

tradisional 

 Bioteknologi 
modern 

 Penerapan di 
kehidupan 

 Dampak adanya 

kemajuan 

bioteknologi 

16 Evaluasi Akhir Semester : Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 

 

Catatan : 

1. TM: tatap muka, BT: Belajar terstuktur, BM: Belajar Mandiri 

2. TM: 1x(4x50”)] dibaca: kuliah tatap muka 1 kali (minggu) x 4 sks x 50 menit = 200 menit (3,33 jam) 

3. [BT+BM:(2+2)x(2x60”)] dibaca: belajar terstruktur 2 kali (minggu) dan belajar mandiri 2 kali (minggu) x2 sks x 60 menit = 480 

menit = 8 jam 
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Panduan Penilaian: 

Tagihan 

a. Perorangan 

1) Jenis    :  Rangkuman   

               Hasil Kajian Pustaka  

 

2)  Jumlah :  2 jenis                            

b. Kelompok 

1) Jenis   :   Jurnal Harian Belajar 

               Resume artikel ilmiah 

               Jurnal Praktikum 

               Lembar Kerja Mahasiswa 

                

2) Jumlah:  4 jenis 

Persyaratan Kelulusan  

a. Bobot Nilai Kelulusan: 

1) Kehadiran :     10 % 

2) Tugas  :     30 % 

3) UTS  :     25 % 

4) UAS  :     35 %   + 

Total Bobot Nilai     :    100 % 

 

b. Standar Kelulusan 

          Skor  3,50 – 4,00  : A 

          Skor  2,75 – 3,49  : B 

          Skor  2,00 – 2,74  : C 

          Skor  1,00 – 1,99  : D 

          Skor  < 1,00           : E 

 

c. Nilai Minimal Kelulusan : C 

 

 

Mengetahui Ketua Program Studi 

Pendidikan Biologi 

 

 

Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd. 

NIP. 19621017198803100    

 

 

 

 

 

 

Bandung,   17 Mei 2018 

Ast. Dosen Pengampu/Penanggungjawab MK 

Biologi Umum 

 

 

Dr. Cartono, M.Pd., M.T. 

NIPY. 15110301 

 Mengetahui, 

Wakil Dekan I FKIP Unpas, 

 

 

Dr. Cartono, M.Pd., M.T. 

NIPY. 15110301 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPS) 

MATA KULIAH KODE RUMPUN MK BOBOT (SKS) SEMESTER Tgl Penyusunan 

Fisiologi Hewan KK 451853 
Matakuliah Keilmuan dan 

Keahlian Khusus (MKK) 
3 V (lima) 30 Agustus 2016 

OTORISASI Dosen Pengembang RPS Koordinator RMK Ka Prodi 

  

 

 

 
(Dr. Rer nat Ama Rustama) 

 

 

 

 

(Dra. Lilis Suhaerah, M.Kes) 

 

 

 

 

(Dr.H. Uus Toharudin.,M.Pd) 

CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

(CP) 

CPL - PRODI  

S9 Menunjukkan Sikap Bertanggungjawab Atas Pekerjaan Di Bidang Keahliannya Secara Mandiri 

P3 Mampu menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip keilmuan biologi 

KU1 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

KU9 
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

KK4 
Menguasai keterampilan kerja dan kemampuan managerial pengelolaan laboratorium sekolah (labbiologi) dengan 

memanfaatkan IPTEKS 

CP-MK 

M1 Mahasiswa mampu memahami tujuan umum pembelajaran dan ruang lingkup fisiologi hewan dan konsep dasar fisiologi 

M2 Mahasiswa mampu menjelaskan  menganalisis sistem pencernaan pada hewan dan mansia 

M3 Mahasiswa mampu menganalisis proses metabolisme pada tubuh hewan 

M4 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisi  sistem sirkulasi pada hewan  

M5 Mahasiswa mampu menjelaskan sistem eksresi pada hewan  

M6 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis proses osmoregulasi pada hewan 

M7 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganaisis proses thermoregulasi pada hewan 

 UNIVERSITAS PASUNDAN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

Jl. Tamansari No. 6 Tlp. (022) 4205317 Fax. (022) 4263982 Bandung 40116 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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M8 Mahasiswa mampu menjelaskan  dan menganalisis  sistem otot dan mekanisme gerak 

M9 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis sistem saraf 

M10 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis sistem Indera pada hewan  

M11 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis  sistem hormon 

M12 Mahasiswa mampu menjelaskan  dan membedakan sistem reproduksi 

Deskripsi Singkat 

Matakuliah 

Matakuliah ini menjelaskan tentang konsep dasar Fisiologi, sistem pencernaan, proses metabolisme, sistem sirkulasi, sistem 

eksresi, osmorerulasi, thermoregulasi, sistem otot dan gerak, sistem saraf, sistem indera, sistem hormon dan sistem reproduksi.  

Materi 

Pembelajaran/Pokok 

Bahasan 

1. Konsep Dasar Fisiologi 

2. Sistem Pencernaan 

3. Proses  Metabolisme  

4. Sistem Sirkulasi 

5. Sistem Ekskresi 

6. Osmoreguasi 

7. Thermoregulasi 

8. Sistem Otot Dan Gerak 

9. Sistem Saraf 

10. Sistem Indera 

11. Sistem Hormon 

12. Sistem Reproduksi 

Pustaka Daftar Referansi : 

1. Kay, Ian, 1998, Introduction to Animal Physiology, BIOS- Science Publisher, Singapore 

2. Isnaeni, Wiwi.2006. fisiologi hewan. Yogyakarta : PT Kasinus 

3. Randall, David.,et.al. 1997. Animal Physiology.  

4. Rastogy.S.C. 2007. Esessnsial Animal of Physiology. Willey Esteren Limited. New Delhi  

5. Ganong’s.  2010. Review of medical physiology. Amerika. Mc graw hill 

Media Pembelajaran Pembelajaran di kelas Pembelajaran di laboratorium 

LCD, Laptop LCD, Laptop, White board, spidol 

White board, spidol Alat-alat praktikum Fisiologi Hewan 

Team Teaching Dr. Rer nat Ama Rustama , Cita Tresnawati.S.Pd.,M.Pd 

Matakuliah Prasyarat Biologi sel, Struktur hewan, Anatomi fisiologi tubuh manusia 
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Minggu 

ke- 

Sub-CP-MK (Sebagai 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan) 

Indikator Kriteria dan bentuk 

penilaian 

Metode 

Pembelajaraman 

(Estimasi waktu) 

Materi 

Pembelajaran 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

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

1 

1. Mahasiswa mampu 

memahami tujuan 

umum pembelajaran 

dan ruang lingkup 

fisiologi hewan dan 

konsep dasar fisiologi 

 Ketepatan 

Memahami rruag 

lingkup tentang 

fisiologi hewan, 

respon dan 

homeostastis  

Kriteria : Ketepatan 

dan penguasaan 

Bentuk non test :  

 Menyusun ringkasan 

atau peta konsep 

 Presentasi  

 Kuliah dan 

Diskusi 
[TM : 3x(3x50”] 

 Tugas-1 : menyusun 
ringkasan ruang 

lingkup fisiologi 

hewan 

[BT+BM:(1+1)x(2x

60)] 

Tujuan umum 

perkuliahan, ruang 

lingkup fisiologi 

hewan, konsep 

dasar fisiologi, 

respon dan 

homeostastis 

5 % 

2 

2. Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

menganalisis sistem 

pencernaan pada 

hewan dan mansia 

 Ketepatan 
membedakan alat-

alat pencernaan 

makanan pada 

hewan 

 Ketepatan 
menguraikan 

fungsi alat-alat 

pencernaan 

makanan  

 Ketepatan 
menjelaskan 

pengolahan 

makanan pada 

hewan 

 Ketepatan 

menganalisis 

adaptasi sistem 

pencernaan 

Kriteria : Ketepatan 

dan penguasaan 

Bentuk non test :  

 Menyusun ringkasan 
atau peta konsep 

 Presentasi  

 Praktikum 1 

 Kuliah dan 

Diskusi 
[TM : 3x(3x50”)] 

 Tugas-2 : 
Menyusun 

ringkasan sistem 

pencernaan 

makanan pada 

hewan dan manusia 

[BT+BM:(1+1)x(2x

60)] 

Pengolahan 

makanan pada 

hewan, alat dan 

fungsi pencernaan 

dan kelenjar 

pencernaan, 

sistem pencernaan 
makanan pada 

hewan, adaptasi 

pencenaan 

makanan pada 

hewan 

10% 
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Minggu 

ke- 

Sub-CP-MK (Sebagai 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan) 

Indikator Kriteria dan bentuk 

penilaian 

Metode 

Pembelajaraman 

(Estimasi waktu) 

Materi 

Pembelajaran 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

makanan pada 

hewan 

 Ketepatan 
mengamati dan 

menganalisi hasil 

kegiatan 

praktikum 

3 

3. Mahasiswa mampu 

menganalisis proses 

metabolisme pada 

tubuh hewan 

 Ketepatan 
menguraikan 

tahapan 

metabolisme sel 

 Ketepatan 
menganalisis hasil 

metabolisme sel 

 Ketepatan 

menjelaskan 

proses 

metabolisme 

dalam tubuh 

 Ketepatan 
menganalisis 

kegatan praktikum 

mengukur 

metabolisme basal 

tubuh 

 

Kriteria : Ketepatan 

dan penguasaan 

Bentuk non test :  

 Menyusun ringkasan 
atau peta konsep 

 Presentasi  

 Praktikum 3 

 Kuliah dan 

Diskusi 
[TM : 3x(3x50”)] 

 Tugas-3 : 
Menyusun 

ringkasan proses 

metabolisme sel dan 

adaptasi 

metabolisme tubih  

BT+BM:(1+1)x(2x

60)] 

Metabolisme sel 

(gkiloisis, siklus 

kreb dan tranfor 

elektron), 

metabolisme 

tubuh, BMR, 

faktor yang 

mempengaruhi 

metabolisme 

tubuh 10% 

4 

4. Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

menganalisissistem 

sirkulasi pada hewan  

 Ketepatan 

menjelaskan 

sistem sirkulasi 

Kriteria : Ketepatan 

dan penguasaan 

Bentuk non test :  

 Kuliah dan 

Diskusi 
[TM : 3x(3x50”)] 

Macam-macam 

sirkulasi pada 

hewan 

invertebrata, 

10% 
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Minggu 

ke- 

Sub-CP-MK (Sebagai 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan) 

Indikator Kriteria dan bentuk 

penilaian 

Metode 

Pembelajaraman 

(Estimasi waktu) 

Materi 

Pembelajaran 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

pada inverebrata 

 Ketepatan 
menjelaskan 

sistem sirkulasi 

pada vertebrata 

 Ketepatan 

membedakan 

erytrosit, leukosit 

dan trombosit 

pada  hewan 

 Ketepatan 
Menjelaskan 

keterkaitan 

komponen 

peredaran darah 

yang meliputi 

arteri, vena dan 

jantung 

 Ketepatan 
mengamati dan 

menganalisis 

sistem sirkualasi 

pada  ekor 

kecebong, detak 

jantung pada 

daphnia, golongan 

darah manusia, 

menghitung 

jumlah leukosit 

dan erytrosit serta 

 Menyusun ringkasan 
atau peta konsep 

 Presentasi  

 Praktikum 4 

 Tugas-4 : 
Menyusun 

ringkasan atau peta 

konsep sistem 

sirkulasi  pada 

hewan dan manusia 

[BT+BM:(1+1)x(2x

60)] 

sitkulasi pada 

hewan vertebrata, 

erytrosit, leukosit 

dan trombosi, 

mekanisme sistem 

sirkulasi pada 

vertebrata(ikan, 

katak, reptil, aves 

dan mamalia), dan 

komponen 

peredaran darah 
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Minggu 

ke- 

Sub-CP-MK (Sebagai 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan) 

Indikator Kriteria dan bentuk 

penilaian 

Metode 

Pembelajaraman 

(Estimasi waktu) 

Materi 

Pembelajaran 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

membuat apusan 

darah 

5 

5. Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

menganalisissistem 

eksresi pada hewan  

 Ketepatan 

menjeaskan alat-

alat ekskresi pada 

hewan 

invertebrata 

 Ketepatan 
membedakan alat-

alat ekskresi pada 

hewan vertebrata 

 Ketepatan 
menjelaskan 

mekanisme kerja 

pada ginjal 

 Ketepatan 

mengamati dan 

menganalisis pada 

pemeriksaan urine 

 

Kriteria : Ketepatan 

dan penguasaan 

Bentuk non test :  

 Menyusun ringkasan 

atau peta konsep 

 Presentasi  

 Praktikum 5 

 Kuliah dan 

Diskusi 
[TM : 3x(3x50”)] 

 Tugas-5 : 
Menyusun 

ringkasanatau peta 

konsep sistem 

sistem eksresi pada 

hewan dan manusia 

[BT+BM:(1+1)x(2x

60)] 

Alat-alat eksresi 

pada hewan 

invertebrata, alat –

alat ekskresi pada 

hewan vertebrata, 

mekanisme kerja 

ginjl 

10% 

6 

6. Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

menganalisis proses 

osmoregulasi pada 

hewan 

 Ketepatan dalam 
membedakan 

regulasi osmotik 

pada hewan air 

laut dan air tawar 

 Ketepatan 

menjelaskan 

osmoregulasi pada 

hewan darat 

Kriteria : Ketepatan 

dan penguasaan 

Bentuk non test :  

 Menyusun ringkasan 
atau peta konsep 

 Presentasi  

 Praktikum 6 

 Kuliah dan 

Diskusi 
[TM : 3x(3x50”)] 

 Tugas-6 : 

Menyusun 

ringkasan sistem 

atau petakonsep  

proses osmoregulasi 

[BT+BM:(1+1)x(2x

Osmoregulasi 

pada hewan air 

tawar, 

osmoregulasi 

hewan air laut, 

osmoregulasi 

hewan air payau, 

osmoegulasi 

hewan darat. 

10% 
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Minggu 

ke- 

Sub-CP-MK (Sebagai 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan) 

Indikator Kriteria dan bentuk 

penilaian 

Metode 

Pembelajaraman 

(Estimasi waktu) 

Materi 

Pembelajaran 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

60)] 

7 

7. Mahasiswa mampu 

menjelaskandan 

menganalisis proses 

thermoregulasi pada 

hewan 

 Ketepatan 

menjelaskan 

pengertian 

poikiloterm dan 

homeoterm 

 Ketepatan 
memdeskripsikan 

thermoregulasi 

pada hewan 

ektoterm dan 

endoterm 

 Ketepatan 
menjelaskan  

Kriteria : Ketepatan 

dan penguasaan 

Bentuk non test :  

 Menyusun ringkasan 

atau peta konsep 

 Presentasi  

 Praktikum 7 

 Kuliah dan 

Diskusi 
[TM : 3x(3x50”0)] 

 Tugas-7 : 
Menyusun 

ringkasan dan peta 

konsep proses 

thermoregulasi 

[BT+BM:(1+1)x(2x

60)] 

Pengertian 

Thermoregulasi, 

poikiloterm, 

homeoterm, 

ektoterm, 

endoterm, proses 

pengeluaran 

keringat, 
10% 

 UTS  

8 

8. Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

menganalisissistem 

otot dan mekanisme 

gerak 

 Ketepatan  

menjelaskan 

sistem otot pada 

hewan 

invertebrata 

 Ketepatan 
menjelaskan 

mekanisme gerak 

pada hewan 

invertebrata 

 Ketepatan 
menjeaskan 

mekansme gerak 

pada hewan 

Kriteria : Ketepatan 

dan penguasaan 

Bentuk non test :  

 Menyusun ringkasan 

atau peta konsep 

 Presentasi  

 Praktikum 8 

 Kuliah dan 

Diskusi 
[TM : 3x(3x50”)] 

 Tugas-8 : 
Menyusun 

ringkasan atau 

petakonsep sistem 

otot dan mekanisme 

gerak pada hewan 

dan manusia 

[BT+BM:(1+1)x(2x

60)] 

Sistem otot pada 

hewan ivertebrata, 

mekanisme gerak 

pada hewan 

invertebrata, 

mekanisme gerak 

pada hewan 

vertebrata 
10% 
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Minggu 

ke- 

Sub-CP-MK (Sebagai 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan) 

Indikator Kriteria dan bentuk 

penilaian 

Metode 

Pembelajaraman 

(Estimasi waktu) 

Materi 

Pembelajaran 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

vertebrata 

 

9 

9. Mahasiswa mampu 

menjelaskandan 

menganalisis sistem 

saraf 

 Ketepatan 

menjelaskan 

organisasi 

sususnan saraf 

pada hewan 

 Ketepatan 
membedakan 

struktur dan fungsi 

sisem saraf pusat 

dan sistem saraf 

tepi 

 Ketepatan 
megamati dan 

menganalisis  

reflek saraf pada 

katak dan tendon 

Kriteria : Ketepatan 

dan penguasaan 

Bentuk non test :  

 Menyusun ringkasan 

atau peta konsep 

 Presentasi  

 Praktikum 9 

 Kuliah dan 

Diskusi 
[TM : 3x(3x50”0)] 

 Tugas-2 : 
Menyusun 

ringkasan sistem 

pencernaan 

makanan pada 

hewan dan manusia 

[BT+BM:(1+1)x(2x

60)] 

Saraf pada hewan 

tingkat rendah, 

saraf pada  hewan  

tingkat tinggi, 

sisitem saraf pusat 

otak, sumsum 

tulang  belakang 

dan tepi 
10 % 

10 

10. Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

menganalisissistem 

Indera pada hewan  

 Ketepatan 
menjelaskan 

mekanisme 

reseptor 

 Keepatan 
membedakan 

macam-macam 

reseptor beserta 

conntohnya 

 Ketepatan 

menjelaskan 

Kriteria : Ketepatan 

dan penguasaan 

Bentuk non test :  

 Menyusun ringkasan 
atau peta konsep 

 Presentasi  

 Praktikum 9 

 Kuliah dan 

Diskusi 
[TM : 3x(3x50”0}\] 

 Tugas-2 : 
Menyusun 

ringkasan sistem 

pencernaan 

makanan pada 

hewan dan manusia 

[BT+BM:(1+1)x(2x

60)] 

Reseptor, 

mekanoreseptor, 

kemoreseptor, 

fotoreseptor, mata 

vertebrata, mata 

seranggam 

thermoreseptor, 

elektroreseptor, 

magnereseptor, 

indra perasa 

10% 
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Minggu 

ke- 

Sub-CP-MK (Sebagai 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan) 

Indikator Kriteria dan bentuk 

penilaian 

Metode 

Pembelajaraman 

(Estimasi waktu) 

Materi 

Pembelajaran 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

struktur dan fungsi  

mata vertebrata 

 Ketepatan  
menjelaskan 

struktur dan fungsi 

alat indra perasa 

11 

11. Mahasiswa mampu 

menjelaskan sistem 

hormon 

 Ketepatan 
menjelaskan  

pengertian hormon 

 Ketepatan 
menjelaskan 

kelenjar endokkrin 

 Ketepatan 

menguraikan 

mekanisme 

molekuler kerja 

hormone 

 Ketepatan 
menjelasakan 

mekanisme kerja 

hormon serangga 

 Ketepatan 
menjelaska proses 

metamorfosis 

Kriteria : Ketepatan 

dan penguasaan 

Bentuk non test :  

 Menyusun ringkasan 
atau peta konsep 

 Presentasi  

 Praktikum 1 

 Kuliah dan 

Diskusi 
[TM : 3x(3x50”)] 

 Tugas-2 : 
Menyusun 

ringkasan sistem 

pencernaan 

makanan pada 

hewan dan manusia 

[BT+BM:(1+1)x(2x

60)] 

Hormon, kelenjar 

endokrin, 

mekanisme 

moekuler kerja 

hormon, fungsi 

hormon pada 

vertebrata, 

hormon pada 

serangga, 

metamorfosis, 

mekanisme kerja 

hormon pada 

serangga 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

12 

12. Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

menganalisissistem 

reproduksi 

 Ketepatan 
menjeaskan sistem 

reproduksi pada 

hewan 

Kriteria : Ketepatan 

dan penguasaan 

Bentuk non test :  

 Menyusun ringkasan 

 Kuliah dan 

Diskusi 
[TM : 3x(3x50”)] 

 Tugas-2 : 

Reproduksi pada 

hewan 

invertebrata, 

reproduksi hewan 
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Minggu 

ke- 

Sub-CP-MK (Sebagai 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan) 

Indikator Kriteria dan bentuk 

penilaian 

Metode 

Pembelajaraman 

(Estimasi waktu) 

Materi 

Pembelajaran 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

invertebrata 

 Ketepatan 
membedakan alat 

reproduksi pada 

hewan ivertebrata 

 Ketepatan 

mendeskripsikan 

mekansme 

reproduksi pada 

vertebrata 

 Ketepatan 
menjelaskan 

proses 

spermatogenesis 

dan oogenesis 

 

atau peta konsep 

 Presentasi  

 Praktikum 11 

Menyusun 

ringkasan sistem 

pencernaan 

makanan pada 

hewan dan manusia 

[BT+BM:(1+1)x(2x

60)] 

pada vertebrata, 

alat  reproduksi , 

fungsi alat 

reproduksi,  

proses  

mensstruasi, 

proses oogenesis, 

proses 

spermatogenesis  

16 UAS  
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