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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 

A. Identitas 

Nama Program Studi  : Biologi 

Nama Mata Kuliah  : Ekologi Perairan 

Kode Mata Kuliah  : G71185230 

Sifat    : (1) Teori  (2) Seminar  (3) Praktikum 

Mata Kuliah Prasyarat            :  Biologi umum, ekologi umum 

Semester   : VI (Enam)/Genap Tahun Akademik 2021/2022 

Bobot/Sks   : 2 

Periode Masa Kuliah  : Bulan Februari s/d Mei Tahun 2022 

Ruang    : 1 

Nama Dosen Pengampu : Ismi Farah Syarifah, M.Sc 

 
B. Deskripsi Singkat Mata Kuliah 

Mata kuliah ekologi Perairan  merupakan mata kuliah pilihan yang terdiri dari 2 SKS. Mata 

kuliah ini menyajikan pemahaman mengenai gambaran umum komponen penyusun berbagai 

ekosistem perairan serta faktor fisik, kimia, dan biologi yang mempengaruhi ekosistem 

perairan. Mata Kuliah ini juga menyajikan pemahanan berbagai metode analisis yang 

digunakan dalam bidang ekologi perairan. Proses pembelajaran menggunakan metode 

diskusi, presentasi dan studi kasus melalui pendekatan pembelajaran berbasis masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uinbanten.ac.id/


 
C. CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)  

 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

P1 Menguasai prinsip-prinsip biologi, sumber daya hayati, dan lingkungan 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

KU5 
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahlian biologi, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. 

KK2 
Mampu mengaplikasikan keilmuan Biologi pada lingkup kehidupan sehari-hari yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

 

 

D. CP-MK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

 

CPMK 1 
Mahasiswa mampu mengimplementasikan sikap religius terhadap perkembangan 

ilmu ekologi perairan 

CPMK 2 Mahasiswa menguasai konsep dasar ekosistem perairan 

CPMK 3 
Mahasiswa menguasai metode penelitian yang umum digunakan dalam penelitian 

ekologi perairan 

CPMK 4 
Mahasiswa mampu menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi dalam 

ekosistem perairan serta menentukan solusi atas permasalahan tersebut 

CPMK 5 
Mahasiswa mampu bekerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam mendalami konsep 

dan prinsip dasar ekologi perairan serta mampu memberikan solusi untuk berbagai 

permasalahan dalam ekosistem perairan 

 

E. Pokok Bahasan 

1. Pendahuluan dan Kontrak Belajar (1) 

2. Ekologi perairan darat (2) 

3. Faktor -faktor (fisik dan kimia) yang mempengaruhi ekosistem perairan (2) 

4. Keanekaragaman organisme akuatik (2) 

5. Ekosistem Sungai (2) 

6. Ekosistem danau, waduk, dan rawa (2) 

7. Ekosistem estuaria (2) 

8. UTS (5) 

9. Ekosistem Laut dalam (2) 

10. Ekosistem terumbu karang dan padang lamun (2) 

11. Metode analisis dalam ekologi perairan (3) 

12. Ekosistem Perairan kolam dan perairan tambak (2) 

13. Aktivitas Manusia terhadap ekosistem akuatik (4) 

14. Kajian Jurnal: Presentasi (2,3,4) 

15. Kajian Jurnal: Presentasi (2,3,4) 

16. UAS (5) 



 

 

Minggu 

(Pert) 

ke 

Sub-CPMK/ Indikator 

Pembelajaran 

(Kemampuan akhir yang 

direncanakan) 

Bahan kajian 

(Materi 

Pembelajaran)  

Bentuk & Metode 

pembelajaran (Media 

& Sumber Belajar) 

Estimasi Waktu  Pengalaman belajar 

mahasiswa  

Penilaian (Assesment) 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Mahasiswa memahami 

konsep dasar ekosistem 

perairan dan ruang lingkup 

ekologi perairan dan 

integrasinya dengan Al-

quran.  

 

(Sub-CPMK 1) 

Pendahuluan 

Kontrak belajar  

Ruang lingkup 

ekologi perairan 

Bentuk : 

Pemaparan & diskusi 

 

Metode: Collaborative 

Learning atau Student 

Centered Learning 

 

Media: Luring (dg 

Proyektor), Daring dg 

webmeeting dan LMS 

Kuliah  dan 

diskusi : 2 x 50’ 
 Bertanya 

 Menjawab 

pertanyaan 

dengan benar 

 Berdiskusi 

 

Kriteria:  

Kehadiran dan 

Pemahaman 

 

    Ketepatan dalam 

menjelaskan 

konsep ekologi, 

definisi ekologi 

perairan dan tujuan 

mempelajari 

ekologi perairan, 

serta ruang lingkup 

ekologi perairan 

5% 

2 Mahasiswa mengetahui 

konsep pembagian 

ekosistem perairan darat, 

dan siklus kimia dan energi 

pada ekosistem tersebut 

 

(Sub-CPMK 2) 

Ekosistem perairan 

darat, 

Siklus kimia dan 

energi pada 

ekosistem perairan 

darat 

 

 

Bentuk : 

Pemaparan & diskusi 

 

Metode: Collaborative 

Learning atau Student 

Centered Learning 

 

Media: Luring(dg 

Proyektor), Daring dg 

Video pembelajaran 

dan LMS 

Kuliah  dan 

diskusi : 2 x 50’ 
 Bertanya 

 Menjawab 

pertanyaan 

dengan benar 

 Berdiskusi 

Kriteria:  

Kehadiran dan 

Pemahaman 

 

● Ketepatan dalam 

menjelaskan 

siklus hidrologi 

dan energi, 

pembagian 

ekosistem darat 

dan karakteristik 

masing-masing 

ekosistem 

10% 

3. Mahasiswa mampu 

menjelaskan faktor yang 

mempengaruhi kehidupan 

dan kualitas ekosistem 

perairan 

 

 

(Sub-CPMK 2) 

Faktor -faktor (fisik 

dan kimia) yang 

mempengaruhi 

ekosistem perairan 

Bentuk : 

Pemaparan & diskusi 

 

Metode: Collaborative 

Learning atau Student 

Centered Learning 

 

Media: Luring(dg 

Proyektor), Daring dg 

Video pembelajaran 

dan LMS 

Kuliah  dan 

diskusi : 2 x 50’ 
 Bertanya 

 Menjawab 

pertanyaan 

dengan benar 

 Berdiskusi 

Kriteria:  

Kehadiran dan 

Pemahaman 

 

 

● Ketepatan dalam 

menjelaskan 

faktor-faktor fisik  

(suhu, arus, 

substrat dasar, 

penetrasi cahaya, 

dan kedalaman), 

faktor kimia 

(BOD, COD, 

CO2,pH, DO, 

nitrogen, fosfat) 

dalam ekosistem 

perairan 

10% 



 

 

4. Mahasiswa menjelaskan 

keanekaragaman organisme 

akuatik 

 

 

(Sub-CPMK 2) 

Keanekaragaman 

organisme akuatik: 

organisme bersel, 

rotifera, annelida, 

dan artropoda, 

moluska, ikan, 

vertebrata lain, dan 

tumbuhan 

 

Bentuk : 

Pemaparan & diskusi 

 

Metode: Collaborative 

Learning atau Student 

Centered Learning 

 

Media: Luring(dg 

Proyektor), Daring dg 

Video pembelajaran 

dan LMS 

Kuliah  dan 

diskusi : 2 x 50’ 
 Bertanya 

 Menjawab 

pertanyaan 

dengan benar 

 Berdiskusi 

Kriteria:  

Kehadiran dan 

Pemahaman 

 

● Ketepatan dalam 

menjelaskan 

keanekaragaman 

ekosistem 

perairan serta 

peran mereka 

dalam ekosistem 

10% 

5. Mahasiswa menjelaskan 

karakteristik tipe dan fungsi 

sungai 

 

 

(Sub-CPMK 2) 

 

Ekosistem Sungai Bentuk : 

Pemaparan & diskusi 

 

Metode: Collaborative 

Learning atau Student 

Centered Learning 

 

Media: Luring(dg 

Proyektor), Daring dg 

Video pembelajaran 

dan LMS 

Kuliah  dan 

diskusi : 2 x 50’ 
 Bertanya 

 Menjawab 

pertanyaan 

dengan benar 

 Berdiskusi 

Kriteria:  

Kehadiran dan 

Pemahaman 

 

● Ketepatan dalam 

menjelaskan 

karakteristik tipe 

dan fungsi sungai 

10% 

6. Mahasiswa dapat 

menjelaskan klasifikasi 

danau dan waduk,  hutan 

rawa gambut, fungsi dan 

manfaatnya. 

 

 

(Sub-CPMK 2) 

Ekosistem danau, 

waduk, dan rawa 

- Klasifikasi 

- Fungsi dan 

manfaat 

- Proses 

pembentukan 

Bentuk : 

Pemaparan & diskusi 

 

Metode: Collaborative 

Learning atau Student 

Centered Learning 

 

Media: Luring(dg 

Proyektor), Daring dg 

Video pembelajaran 

dan LMS 

Kuliah  dan 

diskusi : 2 x 50’ 
 Bertanya 

 Menjawab 

pertanyaan 

dengan benar 

 Berdiskusi 

Kriteria:  

Kehadiran dan 

Pemahaman 

 

Ketepatan dalam 

menjelaskan 

menjelaskan 

klasifikasi danau 

dan waduk,  

hutan rawa 

gambut, fungsi 

dan manfaatnya. 

10% 

7. Mahasiswa dapat 

menjelaskan klasifikasi  

estuaria, karakteristik dan 

produktifitas estuaria, 

manfaat/fungsi dan rantai 

makanan di ekosistem 

estuaria 

Ekosistem estuaria Bentuk : 

Pemaparan & diskusi 

 

Metode: Collaborative 

Learning atau Student 

Centered Learning 

 

Kuliah  dan 

diskusi : 2 x 50’ 
 Bertanya 

 Menjawab 

pertanyaan 

dengan benar 

 Berdiskusi 

Kriteria:  

Kehadiran dan 

Pemahaman 

 

● Ketepatan dalam 

menjelaskan 

klasifikasi  

estuaria, 

karakteristik dan 

produktifitas 

estuaria, 

 



 

 

 

(Sub-CPMK 2) 

Media: Luring(dg 

Proyektor), 

Daring dg 

Video 

pembelajaran 

dan LMS 

manfaat/fungsi 

dan rantai 

makanan di 

ekosistem 

estuaria 

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

8. Mahasiswa dapat 

menjelaskan karakteristik 

laut dalam, serta adaptasi 

dan  tingkah laku organisme 

laut dalam 

 

(Sub-CPMK 2) 

Ekosistem Laut 

dalam 

 

Bentuk : 

Pemaparan & diskusi 

 

Metode: Collaborative 

Learning atau Student 

Centered Learning 

 

Media: Luring(dg 

Proyektor), Daring dg 

Video pembelajaran 

dan LMS 

Kuliah  dan 

diskusi : 2 x 50’ 
 Bertanya 

 Menjawab 

pertanyaan 

dengan benar 

 Berdiskusi 

Kriteria:  

Kehadiran dan 

Pemahaman 

 

 

● Ketepatan dalam 

menjelaskan 

karakteristik laut 

dalam, serta 

adaptasi dan  

tingkah laku 

organisme laut 

dalam 

5% 

 

9. Mahasiswa dapat 

menjelaskan jenis-jenis 

ekosistem di pantai, faktor 

yang mempengaruhi 

ekosistem terumbu karang, 

karakteristik masing-masing 

ekosistem, fungsi dan 

manfaatnya 

 

(Sub-CPMK 2) 

Ekosistem terumbu 

karang dan padang 

lamun 

Bentuk : 

Pemaparan & diskusi 

 

Metode: Collaborative 

Learning atau Student 

Centered Learning 

 

Media: Luring(dg 

Proyektor), Daring dg 

Video pembelajaran 

dan LMS 

Kuliah  dan 

diskusi : 2 x 50’ 
 Bertanya 

 Menjawab 

pertanyaan 

dengan benar 

 Berdiskusi 

Kriteria:  

Kehadiran dan 

Pemahaman 

 

● Ketepatan dalam 

menjelaskan 

jenis-jenis 

ekosistem di 

pantai, faktor 

yang 

mempengaruhi 

ekosistem 

terumbu karang, 

karakteristik 

masing-masing 

ekosistem, fungsi 

dan manfaatnya 

5% 

10. Mahasiswa dapat 

menjelaskan berbagai 

metode yang digunakan 

dalam analisis ekologi 

perairan, serta 

menerapkannya dalam 

permasalah 

 

Metode analisis 

ekologi perairan 

Bentuk : 

Pemaparan & diskusi 

 

Metode: Collaborative 

Learning atau Student 

Centered Learning 

 

Media: Luring(dg 

Kuliah  dan 

diskusi : 2 x 50’ 
 Bertanya 

 Menjawab 

pertanyaan 

dengan benar 

 Berdiskusi 

Kriteria:  

Kehadiran dan 

Pemahaman 

 

● Ketepatan dalam 

menjelaskan 

berbagai metode 

yang digunakan 

dalam analisis 

ekologi perairan, 

serta 

menerapkannya 

10% 



 

 

(Sub-CPMK 3) Proyektor), Daring dg 

Video pembelajaran 

dan LMS 

dalam permasalah  

11. Mahasiswa dapat 

menjelaskan karakteristik 

ekosistem perairan kolam 

dan tambak dan 

pemanfaatnya 

 

 

(Sub-CPMK 2) 

Ekosistem Perairan 

kolam dan perairan 

tambak 

Bentuk : 

Pemaparan & diskusi 

 

Metode: Collaborative 

Learning atau Student 

Centered Learning 

 

Media: Luring(dg 

Proyektor), 

Daring dg 

Video 

pembelajaran 

dan LMS 

Kuliah  dan 

diskusi : 2 x 50’ 
 Bertanya 

 Menjawab 

pertanyaan 

dengan benar 

 Berdiskusi 

Kriteria:  

Kehadiran dan 

Pemahaman 

 

● Ketepatan dalam 

menjelaskan 

karakteristik 

ekosistem 

perairan kolam 

dan tambak dan 

pemanfaatnya 

5% 

12. Mahasiswa dapat 

menjelaskan pengaruh 

aktivitas manusia terhadap 

kondisi ekosistem perairan 

dan langkah 

penanggulangannya 

 

(Sub-CPMK 2) 

Aktivitas Manusia 

terhadap ekosistem 

akuatik 

 

Bentuk : 

Pemaparan & diskusi 

 

Metode: Collaborative 

Learning atau Student 

Centered Learning 

 

Media: Luring(dg 

Proyektor), Daring dg 

Video pembelajaran 

dan LMS 

Kuliah  dan 

diskusi : 2 x 50’ 
 Bertanya 

 Menjawab 

pertanyaan 

dengan benar 

 Berdiskusi 

Kriteria:  

Kehadiran dan 

Pemahaman 

 

● Ketepatan dalam 

menjelaskan 

pengaruh 

aktivitas manusia 

terhadap kondisi 

ekosistem 

perairan dan 

langkah 

penanggulangann

ya 

5% 

13. Mahasiswa mampu 

memahami dan mengkaji 

hasil penelitian pada jurnal 

terkait  

 

(Sub-CPMK 2,3,4) 

Kajian Jurnal Bentuk : 

Presentasi  & diskusi 

 

Metode: Collaborative 

Learning atau Student 

Centered Learning 

 

Media: Luring(dg 

Proyektor), Daring dg 

Video pembelajaran 

dan LMS 

Kuliah  dan 

diskusi : 2 x 50’ 
 Bertanya 

 Menjawab 

pertanyaan 

dengan benar 

 Berdiskusi 

Kriteria:  

Kehadiran dan 

Pemahaman 

 

● Ketepatan 

menjelaskan  

hasil penelitian 

pada jurnal 

terkait  

10% 

14. Mahasiswa mampu 

memahami dan mengkaji 

Kajian Jurnal  Bentuk : 

Presentasi & diskusi 

Kuliah  dan 

diskusi : 2 x 50’ 
 Bertanya 

 Menjawab 

Kriteria:  

Kehadiran dan 

Ketepatan dalam 

menjelaskan hasil 

10% 



 

 

hasil penelitian pada jurnal 

terkait  

 

 

(Sub-CPMK 2,3,4) 

 

Metode: Collaborative 

Learning atau Student 

Centered Learning 

 

Media: Luring(dg 

Proyektor), 

Daring dg 

Video 

pembelajaran 

dan LMS 

pertanyaan 

dengan benar 

 Berdiskusi 

Pemahaman 

 

penelitian pada 

jurnal terkait 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 

 

Referensi : 

1. Barnes, RSK, & Man, KH. 1991. Fundamentals of aquatic ecosystems. The Blackwell science. 

2. Barus, T. A. 2004. Pengantar Limnologi Studi Tentang Ekosistem Air Daratan. USU Press. Medan 

3. Kurniawan, A. 2018. Ekologi sistem akuatik. Unversitas Brawijaya Press. Malang 

4. Jurnal terkait 

 

*Bobot nilai: 

Nilai akhir = Rata-rata penilaian di setiap pertemuan 5% + TT 15% + TTT 10% + Presentasi 10% + UTS 25% + UAS 25% + kehadiran 

10% + keaktifan** 

**Keaktifan tentatif 
Nilai Angka (N) Nilai Huruf 

95≤N≤100 A 

90≤N<95 A- 

85≤N<90 B+ 

80≤N<85 B 

75≤N<80 B- 

70≤N<75 C+ 

60≤N<70 C 



 

 

 Kriteria penilaian/kelulusan 0≤N<60 E 



 

 

 

F. Peraturan (Tata Tertib) dalam Perkuliahan 

1. Mahasiswa mengisi daftar hadir melalui google form yang disediakan pada saat 

perkuliahan daring. 

2. Mahasiswa login maksimal 10 menit sebelum perkuliahan daring dimulai. 

3. Mahasiswa menyalakan video pada saat perkuliahan daring dengan tatap maya 

melalui google meet. 

4. Mahasiswa berpakaian rapi dan sopan saat mengikuti perkuliahan daring. 

5. Mahasiswa mematikan microphone saat perkuliahan kecuali saat diminta dosen 

untuk menyalakan. 

6. Mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan batas waktu 

yang disepakati. 

 

 

Serang,    Januari 2022 

Disiapkan oleh: 

Dosen Pengampu, 

 

 

 

Ismi Farah Syarifah, M.Sc 

Diperiksa  oleh: 

Ketua Program Studi, 

 

 

 

Riski Andrian Jasmi, M.Sc. 

Disahkan oleh: 

Dekan, 

 

 

 

Dr. Asep Saefurrohman, M.Si 
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RANCANGAN TUGAS 
Nama Mata Kuliah   : Ekologi Perairan 

Semester    : VI (Enam)/ Genap Tahun 2021/2022  

Sks     : 2 sks  

Tugas Mandiri ke-   : 1 (satu) 

 

A. Tujuan Tugas  

Tujuan tugas untuk menambah wawasan dan mengasah analisa kritis mahasiswa terhadap isu atau 

penelitian terkini terkait ekologi perairan. Dengan adanya tugas ini diharapkan mampu 

mengembangkan kompetensi dan sudut pandang mahasiswa untuk menyajikan argumen baru, 

merangkum dan memberikan informasi penting tentang isu yang dikaji dengan menggunakan artikel 

atau studi sebelumnya sebagai dasar tulisan. Selain itu, tugas ini juga diharapkan dapat mengasah 

mahasiswa tentang kemampuan menulis dan memberi pengetahuan tentang tata cara publiksi sebuah 

tulisan. 

 

B. Waktu Pelaksanaan Tugas  

Pemberian tugas ini dilakukan pada pertemuan ke-3. Waktu pengerjaan tugas 5 minggu. 

Pengumpulan tugas dilakukan pada minggu ke-8 setelah tugas diberikan. Tugas dikumpulkan dalam 

bentuk softfile (.docx), diupload pada link google drive yang telah disediakan. Selanjutnya dilakukan 

proses review dan dipilih artikel ilmiah yang yang berpotensi publish oleh dosen pengampu mata 

kuliah. 

 

C. Uraian Tugas 

Mahasiswa ditugaskan untuk menentukan topik kajian dan mencari beberapa artikel ilmiah terkait 

topik tersebut, kemudian  mahasiswa melakukan analisa terhadap artikel-artikel ilmiah yang didapat 

dan menuangkannya dalam bentuk artikel review. Komponen artikel meliputi abstrak, pendahuluan, 

metode, hasil, kesimpulan, dan daftar pustaka. Kemudian mahasiswa mencari informasi jurnal atau 

publisher yang menerima artikel review. Langkah penyesuaikan tulisan hingga submit artikel di 

bawah bimbingan dosen mata kuliah.  

 

D. Metode atau Cara Pengerjaan Tugas:  

a. Mahasiswa ditugaskan untuk mencari dan menganalisis beberapa artikel / jurnal baik nasional 

ataupun internasional dengan scope ekologi perairan kemudian membuatnya menjadi sebuah 

artikel review.  

b. Mahasiswa melaporkan atau mendiskusikan progress tulisan pada setiap pertemuan 

(pertemuan 3 – 8).  

c. Mahasiswa dengan bimbingan dosen mata kuliah ditugaskan mencari jurnal nasional yang 

menerima artikel review. 

d. Mahasiswa dibimbing oleh dosen mata kuliah terkait tahapan-tahapan publikasi di sebuah 

jurnal.  

e. Dosen mata kuliah mereview dan menentukan artikel mahasiswa yang berpotensi untuk 

diproses submit ke jurnal yang telah dipilih.  

http://www.uinbanten.ac.id/


 

 

E. Luaran Tugas yang dihasilkan 

Artikel Review  

F. Penilaian Tugas 

 

No Kriteria Penilaian Skor Maks Nilai 

1 Kesesuaian topik 20  

2 Sistematika dan kerangka 

tulisan 

40  

3 Kebaharuan/ Informasi penting 

yang dihasilkan 

40  

Total 100  

 

 

Dosen Pengampu, 

 

 

Ismi Farah Syarifah, M.Sc   
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RANCANGAN TUGAS 
Nama Mata Kuliah : Ekologi Perairan 

Semester  : VI (Enam)/ Genap Tahun 2021/2022  

Sks   : 2 sks  

Tugas kelompok ke- : 1 (satu) 

 

A. Tujuan Tugas  

Tujuan tugas untuk menambah wawasan dan kompetensi mahasiswa terkait mata kuliah ekologi 

perairan. Selain itu tugas ini dapat mendorong kemampuan mahasiswa dalam menganalisa dan 

menginformasikan suatu topik, meningkatkan Kerjasama kelompok, mengasah kemampuan berbicara 

dan menjawab pertanyaan di depan umum. 

 

B. Waktu Pelaksanaan Tugas  

Pemberian tugas dilakukan pada pertemuan ke-13. Mahasiswa diberikan waktu untu berdiskusi dan 

mengerjakan tugas selama satu minggu. Presentasi hasil diskusi dilakukan pada minggu ke-14 dan 15. 

 

C.  Uraian Tugas 

Dosen mata kuliah membagi mahasiswa menjadi minimal 5 kelompok presentasi (disesuaikan dengan 

jumlah mahasiswa), kemudian masing-masing kelompok mencari jurnal internasional mengenai isu 

ekologi perairan terkini untuk dipresentasikan. Masing-masing kelompok membuat ppt sesuai judul 

adan dikumpulkan melalui e-mail sehari sebelum presentasi. presentasi dimulai minggu ke 14 

(minimal 3 kelompok per hari). 

 

D. Metode atau Cara Pengerjaan Tugas:  

a. Mahasiswa atau peserta mata kuliah ekologi perairan dibagi menjadi beberapa kelompok 

b. Setiap kelompok ditugaskan untuk menentukan judul presentasi terkait isu ekologi perairan 

terkini berdasarkan jurnal internasional. 

c. Setiap kelompok membuat ppt dan mengumpulkannya kepada dosen mata kuliah satu hari 

sebelum presentasi 

d. Setiap kelompok mempresentasikan jurnal hasil kajian sesuai urutan yang disepakati 
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