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  KATALOG 
  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA 

 
 

RASIONAL PROGRAM 

Program Studi (Prodi) Pendidikan Kimia PPs Universitas Negeri 
Malang diselenggarakan dengan beberapa dasar pemikiran. Di antara dasar 
pemikiran tersebut adalah perlunya penyiapan tenaga pengajar dan peneliti 
dalam bidang pendidikan kimia yang handal, untuk bertugas pada jenjang 
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Ketersediaan pengajar dan 
peneliti dalam bidang ini tidak dapat diabaikan untuk memenuhi kebutuhan 
pembangunan nasional Indonesia, dalam rangka bangkit kembali dari 
keterpurukan akibat krisis ekonomi global di akhir abad yang lalu, dan untuk 
membangun masyarakat bangsa yang cerdas, maju, sejahtera dan mandiri, 
serta mampu bersaing secara sehat dalam konteks hubungan antar bangsa 
yang semakin kompleks dan penuh dengan tantangan baru. Perkembangan 
teknologi komunikasi yang amat pesat dan semakin lama semakin canggih, 
menyebabkan hampir semua bangsa di dunia saling terkait antara yang satu 
dengan yang lain, dan saling mempengaruhi dalam berbagai aspek 
kehidupan. 

Perkembangan dan perubahan ini menuntut penyesuaian-penyesuaian 
dalam konsep, strategi dan praktek kependidikan, termasuk pendidikan 
kimia. Pergeseran paradigma pendidikan sejalan dengan perubahan dari 
kurikulum berbasis tujuan (goal-based curriculum) ke kurikulum berbasis 
kompetensi (competency-based curriculum)—sebagai respons terhadap 
perkembangan yang terjadi—secara otomatis juga menuntut berbagai 
perubahan mendasar dalam praktik pembelajaran ilmu kimia. Peningkatan 
peran peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, kebutuhan akan 
pengembangan materi ajar yang mendorong penumbuhan life-skills pada diri 
peserta didik, dan evaluasi pembelajaran yang harus terus menerus dilakukan 
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dan mencakup aspek proses dan isi kegiatan pembelajaran, menuntut 
tersedianya guru dan dosen ilmu kimia yang senantiasa mampu mengem-
bangkan kemampuan profesionalnya. Dalam kaitan dengan hal ini pulalah 
maka Prodi S2 Pendidikan Kimia ini diselenggarakan. 
 
VISI 

Prodi Pendidikan Kimia PPs UM mempunyai visi untuk menjadi prodi 
yang merupakan rujukan dalam bidang pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakan yang terkait dengan pendidikan kimia, yang 
merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan bangsa. 
 
MISI 

Misi Prodi Pendidikan Kimia PPs UM adalah menyelenggarakan 
pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul, yang 
mampu berperan sebagai pelopor pembaharuan dalam bidang pendidikan 
kimia, pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dan pengem-
bangan nilai-nilai sosial yang kondusif untuk mendukung pembangunan 
nasional. 
 
TUJUAN PROGRAM 

Tujuan Prodi Pendidikan Kimia PPs UM adalah menghasilkan tenaga 
pengajar dan peneliti pendidikan kimia yang handal—untuk jenjang 
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi—yang mampu melakukan 
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang selaras dengan 
kebutuhahn pembangunan bangsa Indonesia. Tenaga pengajar yang 
dihasilkan juga harus mampu mengidentifikasi dengan tepat dan dapat 
menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pendidikan kimia. 
 
KOMPETENSI LULUSAN 

Lulusan Prodi Pendidikan Kimia PPs UM diharapkan memiliki 
seperangkat kompetensi yang merupakan dasar kemampuan melaksanakan 
tugas profesional sebagai peneliti dan pengajar bidang kimia dan pendidikan 
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kimia. Perangkat kompetensi ini dapat dibedakan menjadi kompetensi dasar 
dan kompetensi tambahan. 
 
Kompetensi Dasar 
1. Menguasai materi bidang studi. 
2. Memahami karakteristik peserta didik dan dapat memanfaatkannya 

untuk keperluan pembelajaran. 
3. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik. 
4. Mampu meningkatkan kualitas kepribadian dan keprofesionalannya. 
 
Kompetensi Tambahan 
1. Mampu berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya dalam disiplin pendidikan kimia. 
2. Mampu berkomunikasi aktif dalam bahasa asing khususnya bahasa 

Inggris, untuk kepentingan pengkajian dan mengkomunikasikan hasil-
hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Mengenal dan dapat memanfaatkan perangkat teknologi komunikasi 
mutakhir. 

4. Menguasai dengan baik metode penelitian dan dapat menggunakannya 
untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam bidang 
pendidikan kimia. 

5. Mampu menggali kekayaan nasional dan daerah dan menggunakannya 
dalam peningkatan kualitas pembelajaran. 

 
STRUKTUR KURIKULUM 

Kurikulum Prodi Pendidikan Kimia PPs UM disusun dengan mengacu 
kepada pencapaian kompetensi lulusan sebagaimana dirumuskan di atas. 
Sebagaian isi kurikulum tersebut diturunkan dari kurikulum nasional, dan 
bagian yang lain diisi dengan kurikulum lokal. Dari kedua sumber ini 
dikembangkan seluruh matakuliah yang harus diikuti oleh mahasiswa. 
Susunan lengkap kurikulum Prodi Pendidikan Kimia PPs UM mulai 
angkatan 2012 diberikan dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel 1. Kurikulum Program Studi Magister Pendidikan Kimia 

Sandi dan Nama Matakuliah Sks/js 
Semester 

1 2 3 4 5 
A. Mata Kuliah Umum (MKU)       
MKU500 Metodologi Penelitian Kuantitatif 2/2 X - - - - 
MKU501 Metodologi Penelitian Kualitatif 2/2+ - X - - - 
MKU502 Statistik Inferensial 2/2+ - X - - - 
B. Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK)       
MKDK510 Landasan Pendidikan 1/2 X - - - - 
MKDK511 Landasan Pembelajaran 1/2 - X - - - 
MKDK512 Problematik Pendidikan Bidang 

Studi 
1/2 - - X - - 

C. Mata Kuliah Keahlian (MKK)       
KMA522 Kurikulum Pendidikan Kimia 2/2 X - - - - 
KMA523 Pendekatan Pembelajaran Kimia 2/2 - X - - - 
KMA501 Ikatan Kimia  2/3 X - - - - 
KMA502 Kimia Anorganik 2/3 - X - - - 
KMA503 Kimia Fisik 2/3 - X  - - 
KMA504 Kimia Organik  2/3 X - - - - 
KMA505 Kimia Analitik 2/3 - X - - - 
KMA506 Biokimia 2/3 - - X - - 
KMA507 Penentuan Struktur 2/2 - - X - - 
KMA521 Filsafat Sains 2/2 X - - - - 
KMA524 Penel. & Pengemb Pend. Kimia 2/2 - - X - - 
KMA525 Seminar Pendidikan Kimia 1/2+ - X (X) - - 
KMA540 Praktikum Kimia 1/3 - - X - - 
KMA541 Kimia Lingkungan 1/2+ - X - - - 
KMA542 Kimia Bahan Alam 1/2+ - X - - - 
KMA543 Kimia Zat Padat 1/2+ - X - - - 
KMA545 Telaah Materi Kimia SBI 1/2+ - X - - - 
KMA546 Pembelajaran Kimia Sekolah 

Menengah Dengan Bahasa Inggris 
1/2+ - X - - - 

PPL580 Praktek Pengalaman Lapangan  1/ 4 - - - X - 
KKL581 Kuliah Kerja Lapangan NK - - - X - 
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Sandi dan Nama Matakuliah Sks/js 
Semester 

1 2 3 4 5 
MTR404 Matakuliah Bidang Studi ** 0/7** X - - - - 
D. Tesis       
TES591 Tesis, termasuk Seminar Usulan 6 - - X 

(2) 
X 
(3) 

X 
(0) 

JUMLAH SELURUH sks 38 11 12 10 4 0 
Keterangan: 
+ =  Dipilih salah satu 
** =  Matakuliah ini harus diikuti oleh mahasiswa yang dinilai oleh Ketua 

Program Studi memerlukannya (latar S1-nya bukan Pend.Kimia) 
(X)  =  Dapat diselesaikan semester itu (jika tidak pada semester sebelumnya). 

Matakuliah pilihan “Telaah Materi Kimia SBI” dan “Pembelajaran 
Kimia Sekolah Menengah Dengan Bahasa Inggris” disarankan untuk 
diambil oleh guru dan calon guru RSBI, SBI, dan sekolah franchise. 

 

 

DESKRIPSI MATAKULIAH 
 
MKU500 Metodologi Penelitian Kuantitatif (2 sks/2 js) 
 
MKU501 Metodologi Penelitian Kualitatif (2 sks/2js) 
 
MKU502 Statistik Inferensial (2 sks/2 js) 

Prasyarat: MTR402 atau persetujuan pengajar. 
 
MKDK510 Landasan Pendidikan (1 sks/2 js) 

Memahami pendidikan sebagai suatu sistem yang kompleks yang 
banyak kaitannya dengan sistem-sistem lainnya seperti sistem sosial, politik 
dan budaya. Dalam usaha memperoleh pemahaman tersebut, persoalan 
pendidikan dikaji dengan menggunakan berbagai landasan antara lain: 
landasan filosofis, historis, sosiologis, dan psikologis.  
 



6  Katalog Program Studi S2 KIM 

MKDK511 Landasan Pembelajaran (1 sks/2 js) 
Prasyarat: MKDK Landasan Pendidikan 

Membahas beberapa pandangan, pendekatan dan proses perencanaan, 
pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran dalam latar pembelajaran 
formal, non-formal atau informal. Topik-topik yang dibahas meliputi: 
pandangan-pandangan tentang belajar , teori belajar dan teori pembelajaran, 
taksonomi tujuan pembelajaran, karakteristik pebelajar, strategi dan metode 
pembelajaran, organisasi isi pembelajaran, dan evaluasi sistem pembelajaran. 
 
MKDK512 Problematika Pendidikan Bidang Studi (1 sks/2 js) 

Mengembangkan pemahaman mahasiswa dan wawasannya tentang 
pendidikan yang luas, baik situasi “normal” maupun situasi problematik 
dengan membahas masalah umum pendidikan dan masalah khusus 
pengajaran. Kuliah tingkat lanjut ini mencakup segi-segi problematik teoretis 
dan praktik lapangan (di sekolah). Pokok-pokok masalah meliputi 
kebijaksanaan dan pengembangan dan arah kecenderungan dalam tinjauan 
masa depan. Mahasiswa secara perorangan mengusulkan topik (kasus) 
masalah dan berlatih membahas hakikat dan segi-segi permasalahannya dan 
meninjau kemungkinan pemecahannya.  
 
KMA522 Kurikulum Pendidikan Kimia (2 sks/2 js) 

Tujuan berbagai bidang dan jenjang pendidikan kimia. Kaidah 
pengembangan kurikulum (pendidikan) kimia dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi. Komponen-komponen kurikulum (pendidikan) kimia. 
Kurikulum (pendidikan) kimia berbasis kompetensi, silabus dan perangkat 
pembelajaran kimia. Standar nasional kurikulm dan perbandingan kurikulum 
kimia berbagai Negara. 
 
KMA523 Pendekatan dan Pembelajaran Kimia (2 sks/2 js) 

Berbagai pendekatan pengajaran kimia/sains: filosofi, landasan 
teoritik, serta tujuan pembelajaran (instructional and nurturant). Penyusunan 
skenario pembelajaran: rasional, setting, penyiapan materi, dan evaluasi. 
Peranan laboratorium dan alat bantu pengajaran kimia. Berbagai model/ 
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pendekatan/strategi pembelajaran kimia: pemerolehan konsep, advance 
organizer, induktif, inquiry, STS, remediasi kesalahan konsep, CAI, 
pendekaatan proses, dll. 
 
KMA501 Ikatan Kimia (2 sks/3 js) 

Teori atom Bohr dan mekanika gelombang untuk atom hidrogen. 
Simetri dan struktur kristal. Ikatan ionik, kovalen, logam, hidrogen, dan 
ikatan-ikatan yang lainnya. Ikatan dalam senyawa koordinasi. 
 
KMA502 Kimia Anorganik (3 sks/3 js) 
Prasyarat: KMA501 Ikatan Kimia 

Struktur atom dan ikatan kimia. Teori asam basa, kimia dalam pelarut 
air dan bukan air. Senyawa koordinasi dan strukturnya. Teori EAN, medan 
ligan, medan kristal, ikatan valensi, dan orbital molekul. Kinetika senyawa 
koordinasi. Kimia zat padat. 
 
KMA503 Kimia Fisik (2 sks/3 js) 

Termodinamika: gas ideal dan konsep suhu, hukum dasar 
termodinamika, termokimia dan aplikasi kaidah-kaidah termodinamika 
dalam reaksi kimia. Formulasi matematik termodinamika, dan 
termodinamika sistem multikomponen. Kinetika kimia: analisis data kinetik, 
kinetika eksperimental, dan kinetika teoritik (gas, larutan dan permukaan). 
Katalisis. 
 
KMA504 Kimia Organik (3 sks/3 js) 

Peran gugus fungsi dalam senyawa organik dengan penekanan 
tinjauan dari aspek struktur, stereokimia, mekanisme reaksi dan sintesa. 
Perkembangan dan kecenderungan kimia organik. 
 
KMA505 Kimia Analitik (2 sks/3 js) 

Pengukuran kimia analitik: sampel, kesalahan, penjalaran kesalahan, 
dan pelaporan. Prinsip-prinsip kimia analisis instrumental: spektroskopi UV-
vis, spektroskopi infra merah, spektroskopi emisi, spektroskopi absorbsi 
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atom, resonansi magnit inti, spektroskopi masa, fosporimetri, flourosensi dan 
kromotografi. 
 
KMA506 Biokimia (2 sks/3 js) 

Metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Katalisis enzim/co-
enzim. Biosintesis berbagai zat “hidup” dan biologi molekuler dari “sistem 
hidup” (living system). 
 
KMA507 Penentuan Struktur (2 sks/2 js) 
Prasyarat: KMA501 Ikatan Kimia 

Spektroskopi sinar tampak dan ultra violet. Spektroskopi sinar infra 
merah, NMR, dan massa. Prinsip difraksi sinar X, elektron, dan netron. 
Penentuan struktur. 
 
KMA521 Filsafat Sains (2 sks/2 js) 

Sains dan filsafat sains. Pengertian dan istilah: Ilmu, Pengetahuan, 
IPA, dan Sains. Kebenaran dan realitas. Sains: Hakikat dan tujuannya 
menurut para pakar (pandangan, klasik, empirisme-positivisme, rasionalisme 
kritis, kontektualisme, dan lain-lain). Sains dalam konteks pendidikan, sosial, 
etika/moral, dan kultural. 
 
KMA524 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kimia (2 sks/2 js) 

Pendidikan/pengajaran kimia pada khususnya, dan sains pada 
umumnya sebagai bidang penelitian. Berbagai metode dan pendekatan 
penelitian pengajaran kimia/sains: kuantitatif dan kualitatif. Berbagai model 
penelitian dan pengembangan pendidikan kimia/sains. Masalah-masalah 
dalam penelitian kimia/sains. Implikasi dan pemanfaatan hasil penelitian bagi 
pengembangan pengajaran kimia/sains. 
 
KMA525 Seminar Pendidikan Kimia (2 sks/2 js) 

Memberikan latihan kepada mahasiswa untuk mengidentifikasi 
masalah, menganalisis, serta mencari alternatif solusi, melalui penulisan 
dalam makalah, menyampaikan dan menerima masukan dalam suatu forum. 
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KMA540 Praktikum Kimia (1 sks/3 js) 

Memberikan pengalaman dan keterampilan laboratorium antara lain 
meliputi Kimia Organik, Kimia Fisik, Kimia Analisis dan instrumentasi 
kimia. Mahasiswa dikenalkan dengan berbagai metode instrumentasi modern 
beserta kegiatan laboratoriumnya. 
 
KMA545 Telaah Hasil Penelitian Pendidikan Kimia (1sks/2 js) 

Menelaah hasil-hasil penelitian dalam bidang pendidikan Kimia yang 
dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional yang mencakup analisis 
masalah, metode pemecahan masalah, validasi hasil, perbandingan hasil 
penelitian yang relevan, dan perbandingan dengan teori yang relevan. 
Mahasiswa membuat makalah dari hasil-hasil penelitian dan melakukan 
presentasi secara individual atau kelompok.  
 
PPL580 Praktik Pengalaman Lapangan (1 sks/4js) 

Menghubungkan teori dengan praktik melalui pelaksanaan 
pengalaman langsung di lapangan yang dibimbing dan dinilai oleh dosen 
pembimbing. Mahasiswa merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi 
program-program pendidikan dalam pelbagai latar (setting) kelembagaan. 
Bagi mahasiswa yang akan mengajar di Perguruan Tinggi, pengalaman 
lapangan dilaksanakan di Jurusan Kimia sedangkan mahasiswa yang berasal 
dari guru dapat melaksanakan pengalaman lapangan di sekolah. Untuk 
pengalaman lapangan di sekolah, mahasiswa juga diharapkan 
mengembangkan kemampuan melakukan supervisi pembelajaran kimia. 
Pada akhir masa pengalaman lapangan mahasiswa dituntut untuk menyusun 
laporan perorangan dan/atau kelompok.  
 
KKL581 Kuliah Kerja Lapangan (NK) 

Kegiatan non-kuliah yang dilakukan mahasiswa pada semester 3 atau 
semester 4, dalam bentuk kunjungan ke suatu obyek yang dimaksudkan 
untuk memperkaya atau memperluas wawasan dalam bidang profesinya atau 
partisipasi aktif dalam suatu seminar atau konvensi dalam organisasi 
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profesinya. Untuk melakukan kegiatan ini mahasiswa perlu mengajukan 
proposal dan menulis laporan tentang pelaksanaan kegiatannya kepada Ketua 
Program Studi. 
 
TES590 Tesis (5 sks) 

Tesis S2 adalah karya tulis individual mahasiswa berupa laporan hasil 
penelitian mengenai hal yang sesuai dengan program studi yang 
ditempuhnya, dikerjakan khusus untuk dan dalam rangka mengakhiri 
program S2. Kegiatan ini dilaksanakan menurut prosedur penelitian dan 
penulisan tesis, meliputi pengajuan usulan penelitian (UP), pembahasannya 
dalam seminar UP, perolehan persetujuan dari dosen pembimbing dan 
pimpinan program, pelaksanaan penelitian, analisis data, dan laporan yang 
sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Dengan demikian penulisan tesis 
S2 merupakan kerja penelitian mandiri mahasiswa di bawah bimbingan 
dosen yang ditugasi untuk itu, dan dikerjakan dalam rangka mengakhiri studi 
mereka pada jenjang S2. Bagi mahasiswa, penulisan tesis ini bermanfaat 
dalam membentuk kemampuan penelitian mandiri dalam bidang studinya 
yang mengintegrasikan kemampuan akademis, metode penelitian dan tata 
cara penulisan laporan ilmiah. Tesis juga bermanfaat untuk perkembangan 
ilmu dan kepentingan praktis. 
 
MTR404 Matrikulasi Bidang Studi (0 sks/0-7 js) 

Matakuliah matrikulasi bidang studi terdiri dari beberapa matakuliah. 
Mahasiswa dari jalur S1 nonpendidikan kimia wajib menempuh matakuliah 
ini. Jumlah dan jenis matakuliah yang harus ditempuh tiap mahasiswa bisa 
berbeda, dan didasarkan pada transkrip S1 dan pertimbangan kompetensi. 
Biaya menempuh matakuliah matrikulasi bidang studi di luar BPP dan SPP. 
Matakuliah: 1) Teori belajar, 2) Strategi belajar-mengajar, dan 3) Evaluasi 
pendidikan, harus ditempuh oleh mahasiswa yang berasal dari bidang studi 
kimia non-kependidikan. Statistik (dasar) harus ditempuh apabila mahasiswa 
belum pernah mendapat matakuliah tersebut pada jenjang studi S1. 
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KMA545 Telaah Materi Kimia SBI 
Menelaah materi ilmu kimia yang diberikan di sekolah menengah 

pertama dan sekolah menengah atas yang melaksanakan program Sekolah 
Bertaraf Internasional (SBI). Telaah materi ilmu kimia sekolah menengah 
pertama dipusatkan pada materi ilmu kimia pada tingkat O-Level atau IJCSE 
sedangkan untuk materi ilmu kimia sekolah menengah atas diutamakan pada 
materi ilmu kimia pada tingkat A5-Level dan A-Level.  
 
KMA546 Pembelajaran Kimia Sekolah Menengah dengan Bahasa Inggris 

Matakuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan maha-
siswa dalam melaksanakan pembelajaran kimia dengan pengantar bahasa 
Inggris. Kegiatan mahasiswa meliputi penyusunan silabus, RPP, bahan 
ajar, dan alat evaluasi dalam bahasa Inggris, melaksanakan kegiatan 
microteaching dalam bahasa Inggris. Kegiatan microteaching adalah 
berorientasi pada inkuiri, dan mengoptimalkan pemanfaatan ICT. 
Penyusunan alat evaluasi adalah mengacu pada model evaluasi pada unas, 
tes masuk perguruan tinggi, dan ujian sertifikasi, misalnya sertifikasi 
Cambridge. 
 


