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ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan ini adalah menghasilkan produk kuikulum inti Pendidikan Biologi yang

mengandung muatan untuk peningkatan korrpetensi serta mewujudkan kerjasanra antar LPTK
pencetak guru biologi.

Kegiatan dilakukan melalui Resource sharing LPTK pendidikn Biologi yaitu LiNS, UNY,
UMS dan tlNtWf. Tahapan utama kegiatan meliputi obscrvasi kebutuhan pasar pengguna lulusan,

analisis dan evaluasi kurikulum, serta penyu;unan draft dan pcngembangan kurikulum inti pendidikan

Biologi

Dari hasil kegiatan dapat tersusun kurikulum inti pendidikan Biologi dengan modcl
pengembangan yaitu pembelajaran sanpai aras molekulcr.

Kata kunci : kurikulurninti, pendidikan Biologi

*) Pendidikan Biologi Univ. Sebelas Maret

t*) Pendidikan Biologi Univ. Negeri Yogyakarta

***) Pendidikan Biologi Univ. Muhammadiyah Suakarta

****) Pendidikan Biologi Univ. Veteran Bantara Sukoharjo

PENDAIIULUAI\

Kurikulunr sebagai perangkat dasar yang menjadi landasan dalam proses belajar mcngajar
diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pasar sebagai penggrura lulusan Agar dapat menrenuhi
tuntutan pasar, lulusan harus memiliki bekal konpetensi tertentu yang indikatornya antara lain
berdasar Indeks Prestasi Krunulatif (IPK) dan kemarrpuan sebagai guru Biologi profesional.

Dinanrika pendidikan global senantiasa berkembang. Data enpiris manunjukkan pada tahun
2005 muncul PP No. 19 talnrn 2005, serta UU No. 14 tahun 2005 tentang Kurikulum Berbasis
Konpetensi (KBK) sebagai implikasi dari adanya UU No. 20 tahun 2003, yang rnana dalam selang
waktu tidak begitu lama muncul Peraturan Mendiknas R[ Nomor 20,23,24 tahun 2006 tentang
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penerapan KTSP rnenuntut kemanpuan guu sekolah
dasar dan menengah untuk mampu menyusun krxikulum serta konpctcnsi tiap guru scsuai bidang
masing-masing.

Hasil analisis observasi di lapangan menunjukkan bahwa belum pcrnah dilakukan kegiatan
pengembangan kurikulum inti antar LPTK penghasil guru Biologi yang rnana dalam hnikulum inti
tersebut memuat dasar-dasar yang dapat diacu LPTK penghasil guru Biologi dengan persentase

tertentu tanpa menghilangkan ciri utama tiap LPTK. Selain itu dinamika pcndidikan global senantiasa

berkembang danpengguna luluan menuntut lulusanyang konpeten sebagai guru Biologi profesional
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Upaya nyata yang dapat dilakukan untuk rnembekali lulusan adalah dengan mengembangkan

kruikulum inti melalui kemitraan dalam menghadapi dinamika pendidikan global sebagai upaya

peningkatan konrpetensi lulusan calon gulu Biologi.

Hasil yang diharapkan tercapai dalam kegiatan adalah tercipta suahr produk kurikulum inti
yang dapat membekali calon guru Biologi dan mewujudkan resource sharing antar LPTK penghasil

guru biologi.

METODB KEGIATAN

Kegiatan dilakukan-melalui Resource sharirtg LPTK pendidikn Biologi yaitu Pendidikan Biologi

Univ. Sebelas Maret, Pendidikan Biologi Univ. Negeri Yogyakarta" Pendidikan Biologi Univ'

Muharnnudiyah Surakarta dan Pendidikan Biologi Univ. Veteran Sukoharjo. Tahapan utama kegiatan

nieliputi observasi kebutuhan pasar pengguna lulusan, analisis dan evaluasi kurikulum , setta

penyusunan draft dan pengembangan kuikulum inti pendidikan Biologi.

Observasi kebutuhan pasar dilakukan melalui penyebaran angket dan wawancara dengan pengguna

lulusan p endidikan Biologi.

Analisis dan evaluasi kulikulum dilakukan rnelalui penuparan dan analisa kurikulum pendidikan

Biologi semlra LPTK yang bermitra. Hasil dari obseryasi kebutuhan pasar dan analisis evaluasi

kurikulurn selanjutnya digunakan dasar dalam rnenyusun dlfat dan isi kulikulum inti serta membuat

p engemb angan mo del p emb elaj aral

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan dijabarkan dalambentuk 3 sub kegiatan yaihr subkegiatan observasi kebutuhiin
pasar, alalisis dan evaluasi kurikulum serta penyusunan draft dan isi kurikulum inti .

Sub kegiatan l.Obser-vasi kebutuhan pasar Qreed assesntent) pengguna lulusan JP Biologi FKIP
UNS

Kegiatan bertujuan mendapat masukan dali penggun lulusan serta alumni tentang kompetensi apa saja
yang diperlukan lulusan JP Biologi agar dapat menghadapi persaingan pasar. Tahapan kegiatan
meliputi : l)Penrbentukan tim observasi, 2)Penyusunan angket/ kuisioner, 3) Melakukan observasi
dengan penyebaran angket dan wawancara telhadap responden yaitu alumni dan penggrrna lulusan
JPBiologi serta 4)Analisis hasil arigket dan wawancara.

Berdasar hasil observasi didapat masukan tentang kebutuhan atau keinginan pasar yaitu :

Responden menginginkan revisi kurikulurn dengan prioritas pada Kesesuaian dengan kurikulum yang
berlaku di sekolah, penguatan ketrampilan praktek dan rnetode mengajar serta peninjauan kembali
beberapa mata kuliah

Hasil dali observasi ini menunjukkan adanya tunfutan pasar berupa pelubahan pada kurikulum
yang belinplikasi pada yaitu peningkatan kompetensi calon guru Biologi.

Sub kegiatan 2. Analisis dan Evaluasi kurikulum Pendidikan Biologi

Kegiatan analisis dan evaluasi kulikulum Pendidikan Biologi diawali melalui rangkaian kegiatan
senrinar dan lokakarya guna menlpertemukan berbagai pihak berkompeten serta menemukan
persanuan persepsi tentang dasar-dasar kurikulum inti.

Seminar dengan menghadirkan pakar pendidikan yaitu Prof Furqon H, MPd; Prof Wruyadi dan Prof
Herawati, stakeholder yaitu perwakilan MGMP Biologi SMP dan SMA dan segenap dosen JP Biologi
termasuk dosen luar biasa yaitu dosen yang berasal dari luar JP Biologi. Pakar berfungsi memberi
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masukan tentang kurikulum inti dari belbagai aspek dan menjawab berbagai pertanyaan yang timbul

terkait masalah kruikulum inti.

Kegiatan seminar dilanjutkan dengan papamn kurikulum masing-maslng nih$-yang bermiha dan

aiii'r.*u" diskusi/lokakarya dalai sidang pleno untuk evaluasi diri atas kelemahan kurikulum

sehingga dapat merunruskan solusinya'

Rumusan hasil kegiatan semiloka yaitu :1) Perlu adanya kesamaan persepsi-mengenai lcurikulum inti

di juusa' peldidikal biologi, Z)Sebelum pengenrbangan kurikulum inti , terlebih dahulu dirumuskan:

akan nrenrbentuk apa- d;#" biologi yang baga-1mana y?ng diinginka' sehingga akanmudah

Jir*.,*fu" ko*petinsi - k6npetensi t""g akan dikembangkan, selain itu juga akan menentukan

barryak sedikitnya sKS yang ** ait** Namun demikian k*tf"!T]ti harus merrperhatikan

trend perkenrburrgul keilinua:n, 3)Kurikulum inti mempunyai porsi 40-80% yang. meliputi bidang

keilmian, subyeli didik, dan Pembelajaran, 4)Unhrk dapal m:nyusun kwikulum inti dengan bai\
diperlukan beberapa referensi antara lain buku BSCS versi kuning atau biru, S)Dalam pengembangal

k"il-,ra' diperlukan arah materi dari Unity --) Keanekaragartwn,6)Perlu diperhatikan dan menjadi

bahan penyusunan apakah kurikulum inti yang akan_dikembangkan akan digunakan sebagai dasal

atau penfempangan ke bidang lain., 7)Agar menryerbanyak korrpetensi keilmuan guna menghadapi

oan ,rrenyloiakan pembinrbingbryrrpiial si sekolah menengah. untuk itu diperlukan penambahan

matakuliih yang menjadi topii daiam olympiade biologi 8)Kurikulumharus berubah, bukan sesuatu

V*g rtutir lurJnu kruikulum adalah pengembang keilmuan, selama ini pengembangan keilmuan di

i'dJrresia sangat ketinggalan oleh-kaiena itu perlu selalu di revisi. Jika Perguruan Tinggi

memberlakukan pendeia-tan yang berbeda maka harus disertai adanya sosialisasi sehingga tidak

terjadi kesenjangan dlam menghadapi era global, 9)Kurikulum memfasilitasi peningkatan kompetensi

guro selrittggu gL" dapat menguurui koosq, IPA, pembelajaran yang variatit teknologi pendidikan

Ln t.otuofprf, aun fo;C*o yang dihasilkan sekarang harus rurttrk masa datang

Sub kegiatan 3.. Penyusunan draft dan isi kurikulum inti Pendidikan Biologi serta

pengembangan model Pembelaj aran

Berpijak pada hasil observasi kebutuhan pasar dan analisis evaluasi atas kurikulurrq dilakukan

tegiaian prrry,o.rrrul dlaft kulikulum inti meliputi deslaipsi, korrpetensi, dan subtansi kajian .

fe,iyusuniu dr-aft dilanjutkan dengan penyusunan muatan isi kurikulum

Isi dari ku'ikulum inti pendidikan Biologi sebagai berikut :

A. DESKRIPSI PROGRAM STUDI/JURUSAN
t. Narna Prodi/Jtuusan : Pendidikan Biologi
2. Visi : Mencetak Sarjana Pendidikan Biologi
3. Misi:

a. Mendidik caloN sarjana Pendidikan Biologi yangprofesional

b. Melaksanakan penelitian bidang Pendidikan Biologi
c. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Bidang Pendidikan Biologi

4. Tujuan:
a. Menghasilkan Sarjana Pendidikan biologi profesional :

' Menguasai substansi pendidikan biologi

' Dapat nrelaksanakan pembelajaran dan penilaian
r Bei-kepribadian, memiliki komitmen dan perhatian terhadap perkembangan peserta

didik

' Berjiwa inovatif dan adaptif terhadap perubahan masyarakat

b. Merighasilkan penelitian bidang pendidikan Biologi
, c. Terwujudnya pengabdian masyarakat di bidang pendidikan Biologi

5. Kar-akteristik : Prodi / Jurusan Pendidikan Biologi merupakan lembaga Perguruan Tinggi
yang manpu melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian pendidikan Biologi serta
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menghasilkan Sarjana Pendidikan Biologi yang manpu mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi

B. I(OMPETENSI
. Kesatuan unsur pengetahuan, ketranpilan, sikap dan nilai dan kemanpuan

mengkoordinasikan unslu-unsur tersebut, dan diwujudkan dalambentuk tindakan atau kinerja.
. PP 1912005 (SNP), ada 4 korr4retensi :

C. SUBSTA}{SI KAJIA}I
1. Paedagogik

a. Pelturnbuhan dan perkembangan peserta didik
b. Potensi pesefta didik
c. Lingkungan peserta didik
d. Hak dan kewajiban peselta didik
e. Sikap dan perilaku enrpati teifiadap peserta didik
f, Binibingan pengembangan karir peserta didik
g. Wawasankependidikan
h. Penyusunan, pengembangan dan evaluasi kwikulum
i. Pengernbangall bahan ajar dan sumber belajar
j Pendekatan, metode, dan media peinbelajaran
k. Evaluasi p1'oses dan hasil belajar
l. Pererlcanaanpeirrbelajaran
m- Praktek pemb elajararr
n. Penelitianpendidikanbiologi

2. Kepribadian
a. Beriman dan bertaqwa
b. Jujur dan bertanggung jawab

c. Mar4ru dan rnau bekerjasama
d. Mandili
e. Disiplin
f Merqpunyai etos kerja yang tinggi
g. tcreatif, inovatif dan memiliki rasa ingin tahu (curio sity) y angtinggi
h. Berwawasan rnultjkultural yang hnggal ika
i. Berdedikasi tinggi
j Telbuka terhadap saran dan lcitik

3. Professional
a. Kesatuan/Unity

l) Molekul kehidupan
2) Sh'uktur dan frurgsi sel
3) Reproduksi sel

b. KelangsunganHidup/Kontinuitas
2) Pola pewarisan sifat
3) Teori kromosorn
3) Evolusi

c. Keragaman/Diversitas
1) Biosfer
2) Bentuk dan fungsi makhluk hidup
3) Struktur dan fungsi mathluk hidup

' 4) Pertunbuhan dan reproduksi makhluk hidup
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d. Interaksi
1) Perilaku makhluk hiduP

2) Keanekaragaman ekosistem

3) Interaksi dalam ekosistern

4. Sosial
a.Maryprrberadaptasidalarnlingkungankependidikarl.dankeilmuanbiologi
b. Mafirpu t"rf.or,,rr"itasi secara baiklengan peserta didik, sejawat, dan masyarakat

c. Mampu;;;;;i;t k;r,nik dulu-ptoro pembelaiara* sejawat dan sosial

d. Mampu berinteialcsi dengan masyarakat pendidikan

;. Respinsif dan adaptif teihadap penrbahan.di nrasyarakat

Sekanj'hrya dalarn "*ri";-;:ing 
,rrbttu"Ji kajian dijabarkan pengalaman belajar yang harus didapat

nrahasiswa.

Dalam pengerrbangan rnodel pembelajran disepakati pengeyla1gan model pembelajaran dalam

Fendidikan Eiologi ieraait ilnru'dasar (sains) sarrpai ke aras molekuler'

KESIMPUI,AN

Dari hasil kegiatan dapat tersusrur kurikulum inti pendidikan Biologi,dtlg,* model pengembangan

vJi* p."rt.rrjururr rur.lpui aras molekuler khusrsnya gntuk ilmu dasar Gains)
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