
KURIKULUM DIDESAIN TERSTRUKTUR SECARA LOGIS, BERURUTAN, 

TERPADU DAN UP-TO-DATE 

 

Kurikulum telah dirancang memuat standar kompetensi lulusan (SKL) yang merupakan 

kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, 

ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP); bahan kajian; matriks 

capaian pembelajaran dan bahan kajian untuk penentuan mata kuliah, beserta besarnya sks yang 

didasarkan pada keluasan, kedalaman strategi pembelajaran yang dipilih; struktur kurikulum 

dalam sajian mata kuliah tiap semester beserta bobotnya. 

Penyusunan kurikulum dilakukan dengan langkah utama: 1) penentuan profil lulusan, 2) 

penentuan capaian pembelajaran, 3) penentuan bahan kajian  yang akan dikembangkan dan 

dibutuhkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan pada masa yang akan datang, 4) 

penentuan mata kuliah dan  besarnya SKS berdasarkan kedalaman dan keluasan, dan strategi 

pembelajaran yang digunakan. 

Bidang ilmu atau bidang kajian yang menjadi pokok dari program studi pendidikan biologi 

adalah bidang kajian ilmu pendidikan dan bidang kajian ilmu biologi serta bidang kajian 

pendukung. Semua bidang kajian tersebut masuk dalam struktur kurikulum dan terintegrasi pada 

setiap matakuliah. Bidang kajian ilmu pendidikan meliputi pengajaran/instruksional, 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun tindak lanjut. 

Bidang kajian ilmu biologi menggunakan acuan Body of Knowledge Biology, sesuai 

dengan perkembangan biologi masa kini serta mengacu pada perkembangan biologi terapan. 

Body of Knowledge Biology  untuk membekali dasar keilmuan biologi yang kuat sesuai dengan 

perkembangan biologi masa kini meliputi kajian 1) biologi sel molekuler, 2) genetika, 3) evolusi, 

4) struktur, fungsi, perkembangan tumbuhan, 5) struktur, fungsi, perkembangan hewan, 6) 

struktur, fungsi, perkembangan manusia, 7) biodiversitas, 8) lingkungan dan 9) bidang kajian 

mikrobiologi. Sedangkan bidang kajian yang bersifat antisipatif terhadap perkembangan biologi 

terapan  (sesuai hingga akhir abad 21) di dalamnya mencakup kajian biologi lingkungan, 

bioenergi, biologi kesehatan, biologi pangan, dan bioetika. 

Bidang kajian  pendukung /softskill untuk memberikan bekal kepada mahasiswa, 

pendidikan kecakapan hidup (Lifeskill) dan belajar sepanjang hayat (life long learning). Bidang 

kajian  yang dibutuhkan meliputi: ilmu teknologi informasi dan komunikasi, statistik, kajian 

etika, metodologi penelitian pendidikan dan biologi. 



Bidang kajian yang menjadi penciri (jati diri bangsa Indonesia) yang meliputi Kajian 

Agama dan moral etika, serta kajian pancasila sebagai dasar negara, Kajian sosial budaya, dan 

bahasa serta bidang kajian Al-islam dan Kemuhammadiyahan Sebagai penciri Universitas. 

 

Table 3.7. Curriculum Mapping of Biology Department. 
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Perkembangan bidang pendidikan biologi yang tentunya juga bermuara dari perkembangan 

ilmu biologi di abad 21 ini semakin jelas karena peran pendidikan biologi dalam memecahkan 

problem-problem kehidupan dalam masyarakat diakibatkan oleh perkembangan ilmu dan 

teknologi. 

Peninjauan Kurikulum dilakukan setiap 4-5 tahun sekali, sedangkan evaluasi pelaksanaan 

kurikulum dilaksanakan setiap tahun sekali.  Pengembangan kurikulum dilakukan dengan 

melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi, dan 

umpan balik Program studi Pendidikan Biologi. Setiap awal semester Program studi Pendidikan 

Biologi menyelenggarakan Rapat. Pada rapat ini dilakukan peninjauan ulang terhadap Rencana 

Kegiatan Belajar Mengajar (RKBM)/Silabus atau yang sekarang disebut dengan istilah RPS 

(Rancangan Pembelajaran Semeter) pada setiap mata kuliah, serta evaluasi terhadap pelaksanaan 

pembelajaran, sistem penilaian (assesment) dan tindak lanjutnya. Pembaharuan atau peninjauan 

kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku 

kepentingan. 


