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Unpak - Puluhan siswa dan siswi dari Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Parung, 

Kabupaten Bogor melakukan kegiatan pembelajaran di Universitas Pakuan (Unpak), Sabtu, 

10 September 2022. 

Siswa dan siswi SMAN 1 Parung itu berkunjung ke Unpak dalam rangka melangsungkan 

kegiatan praktik bersama Program Studi (Prodi) Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (FKIP). 

Para siswa dan siswi melakukan kegiatan praktik secara langsung dengan sarana dan pra 

sarana yang tersedia di Laboratorium, Prodi Pendidikan Biologi. Siswa terlihat sangat 

antusias saat melangsungkan kegiatan praktik yang dipandu oleh Asisten Dosen Prodi 

Pendidikan Biologi, M. Taufik Awaludin, M.Pd. 

Menurut Wakil Dekan (Wadek) 1, Sandi Budiana, M.Pd, kegiatan Prodi Pendidikan Biologi 

ini merupakan langkah untuk membantu generasi muda meraih mimpi, banyak kegiatan di 

Prodi yang ditujukan untuk para siswa dan program tersebut terbuka setiap waktu tanpa 

dipungut biaya. 

Hal itu juga dilakukan untuk mengenalkan bagaimana cara praktik d i laboratorium dengan 

beberapa sarana dan pra saran yang menunjang pembelajaran di Prodi Pendidikan Biologi.  

Dia mengatakan, Prodi Pendidikan Biologi ini banyak program yang sangat menarik untuk 

dipelajari, dalam prosesnya para mahasiswa kerap melakukan praktik dibeberapa lokasi, 



seperti tempat wisata, menyelam, mengunjungi hutan lindung dan berbagai perusahaan yang 

berhubungan dengan pendidikan biologi.  

Senada dengan Wadek 1, Asisten Prodi Pendidikan Biologi, M. Taufik Awaludin,  M. Pd, 

menyebutkan, kegiatan open lab ini digagas dalam rangka merealisasikan kegiatan nyata 

sebagai lembaga pendidikan dengan memberikan kontribusi, khususnya kepada sekolah-

sekolah dengan sarana dan pra sarana yang mempuni dan kualifikasi yang bagus, khususnya 

di Prodi Pendidikan Biologi, FKIP Unpak. 

Dengan menerima kunjungan sekolah-sekolah, dia berharap agar seluruh fasilitas bisa 

dimanfaatkan dengan baik oleh siswa dan siswi di SMA yang ingin melakukan kunjungan ke 

Prodi Pendidikan Biologi,  FKIP.  

FKIP sendiri membuka peluang bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan kegiatan 

praktikum, dengan harapan agar proses pembelajaran di sekolah bisa berjalan lebih 

maksimal.  

Taufik menuturkan, bagi sekolah yang tertarik untuk berkunjung, bisa menghubungi akun 

Instagram Prodi Pendidika Biologi FKIP Universitas Pakuan, dan menghubungi nomer 

ponsel yang tertera. Kemudian pihak sekolah bisa melampirkan surat permohonan.  

Sementara itu, Guru Pembimbing SMAN 1 Parung, Nurul Hikmawati, mengatakan kegiatan 

open lab di Unpak ini tentunya sangat bermanfaat sekali, apalagi pada dua tahun lalu kegiatan 

belajar harus terkendala dengan pandemi covid-19. 

Dia menyebutkan, bahwa kegiatan itu sangat bermanfaat bagi sekolah untuk meningkatkan 

kemampuan praktik para siswa dan siswi.  

Menurut Nurul, sarana dan pra sarana di Unpak sangat memadai, sehingga bisa mendukung 

kegiatan belajar siswa dan siswi dari SMAN 1 Parung.  

Dengan itu, dia berharap akan terjalin kerja sama antara SMAN 1 Parung dengan Unpak, agar 

mempermudah kegiatan praktikum siswa dan siswi, khususnya dalam kegiatan praktik 

biologi. 

Galeri kegiatan 

https://drive.google.com/drive/folders/1bOY1YvaHBqEf-whytiXfZ5hxfZssDxPv 

https://drive.google.com/drive/folders/1bOY1YvaHBqEf-whytiXfZ5hxfZssDxPv


 

 



 


