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UNPAK — Permasalahan hidup meliputi sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, serta lingkungan 

begitu kompleks. Permasalahan ini akan dihadapi oleh mahasiswa secara langsung selepas  

memasuki dunia nyata pasca kampus.  

Meskipun pelik, setiap permasalahan pasti memiliki titik terang sebagai celah solusi. Salah satu 

cara menemukan celah solusi adalah dengan daya analisis yang akurat terhadap pemecahan 

masalah. Daya analisis ini dapat dilatih sehingga menjadi kemampuan yang bermanfaat.  

Cara untuk melatih daya analisis mahasiswa salah diantaranya dengan membiasakan mereka 

memecahkan studi kasus dalam pembelajaran. Mahasiswa akan dilatih mencari akar 

permasalahan, menjelaskan faktor “mengapa” suatu fenomena terjadi, berpikir kritis, dan 

berusaha mencari solusi terbaik. Mahasiswa juga akan terlatih untuk mengintegrasikan 

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam pemecahan masalah.  

Dalam hal ini pembelajaran dilakukan dengan case method. Selain berbasis case method, 

pembelajaran berupa team based project juga dapat melatih mahasiswa dalam pemecahan 

masalah. Kreativitas mahasiswa dituntut di sini untuk keberhasilan merancang proyek yang 

ditentukan.  

Kolaborasi dengan teman-teman sekelas nyata diperlukan dalam penyelesaian proyek. Proses 

pembelajaran ini memungkinkan proses inquiry yang dimulai dari melakukan observasi, 



memunculkan pertanyaan, membimbing mahasiswa, serta mengintegrasikan berbagai materi 

dalam kurikulum. 

 

Dosen sebagai long life learner diminta untuk mempersiapkan RPS sesuai riset-riset terbaru. RPS 

yang dibuat pun diarahkan untuk berbasis case method dan project base. Hal ini sesuai dengan 

Kepmendikbud No.3/M/2021 tentang IKU PT yaitu IKU no.7 persentase MK program sarjana 

yang menggunakan case method dan team based project dengan bobot evaluasi 50%. 

Pembelajaran pun akan lebih berupa student centered.  

Merespon kebutuhan pembelajaran seperti di atas, maka Prodi Pendidikan Biologi FKIP 

Universitas Pakuan melalui hibah PKKM telah menyelesaikan "Workshop Pengembangan RPS 

dan Bahan Ajar Berbasis Case Method dan Project Base" sesi 1.  

Acara berlangsung pada hari ini Sabtu, 24 Juli 2021 dari pukul 08.30-12.00 WIB. Prof. Dr. Paidi, 

M.Si selaku narasumber telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama berlangsungnya acara.  

Peserta acara workshop adalah dosen dari FKIP Universitas Pakuan. Beberapa peserta 

melakukan presentasi RPS yang telah dibuat dan mendapatkan masukan yang baik dari 

narasumber.  

Acara diakhiri dengan foto bersama. Nantikan kelanjutan workshop sesi ke-2 pada Sabtu, 31 Juli 

2021 pukul 08.30-12.00 dengan narasumber Prof. Dr. Insih Wilujeng, M.Pd.  


