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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata Kuliah Pembinaan Kehidupan Keluarga ini dirancang khusus untuk 

mahasiswa S1 Pendidikan Biologi yang bersifat memperkaya dan 

memperluas wawasan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga sejahtera. 

 Materi yang terkandung dalam mata kuliah ini merupakan bekal bagi 

Anda dalam meningkatkan penguasaan konsep tentang kiat-kiat hidup sehat 

dan sejahtera dalam kehidupan berkeluarga, mulai dari konsep reproduksi 

pada nanusia, perkembangan anak, perkembangan anak usia sekolah dan 

orang dewasa, tanaman obat untuk keluarga, intoksikasi, psikotropika atau 

narkoba/merokok, bahan tambahan makanan dan bahan kimia rumah tangga. 

Selain konsep-konsep materi, dalam mata kuliah ini dipelajari juga penerapan 

pembelajaran yang berkaitan dengan reproduksi dan perkembangan pada 

manusia, serta pembelajaran tentang kiat-kiat hidup sehat yang berkaitan 

dengan pemanfaatan pekarangan sebagai apotek hidup, dampak negatif 

intoksikasi bagi kesehatan, dampak negatif pengguna psikotropika atau 

narkoba dan merokok serta efek samping dari bahan kimia pada makanan dan 

rumah tangga terhadap kesehatan. 

 Setelah mempelajari mata kuliah ini kompetensi yang diharapkan adalah 

agar Anda dapat: 

1. menjelaskan reproduksi manusia; 

2. mejelaskan perkembangan anak; 

3. menjelaskan perkembangan anak usia sekolah dan orang dewasa;  

4. memberi contoh tanaman obat untuk keluarga; 

5. menjelaskan proses terjadinya intoksikasi; 

6. menjelaskan bahaya psikotropika; 

7. menjelaskan bahaya bahan kimia makanan dan rumah tangga; 

8. menerapkan proses pembelajaran reproduksi dan perkembangan pada 

manusia;  

9. menerapkan proses pembelajaran kiat-kiat hidup sehat. 

 

  Mata kuliah ini berbobot 3 sks dan disajikan dalam 9 modul, yaitu: 

Modul 1 : Reproduksi Manusia; 

Modul 2 : Perkembangan Anak; 

Modul 3 : Perkembangan Anak Usia Sekolah dan Orang Dewasa; 

Modul 4 : Tanaman Obat untuk Keluarga; 
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Modul 5 : Intoksikasi; 

Modul 6 : Bahan Tambahan Makanan dan Bahan Kimia Rumah Tangga; 

Modul 7 : Bahaya Narkotika dan Merokok; 

Modul 8 : Proses Pembelajaran Reproduksi dan Pendidikan pada Manusia;  

Modul 9 : Proses Pembelajaran Kiat-kiat Hidup Sehat. 

 

 Untuk menguasai materi mata kuliah ini ikutilah petunjuk belajar 

berikut: 

1. Pelajarilah setiap modul dengan sebaik-baiknya! 

2. Buatlah rangkuman yang memuat konsep-konsep esensial dari setiap 

modul! 

3. Kerjakan setiap kegiatan, latihan dan tes formatif yang ada pada setiap 

modul! 

4. Catatlah konsep-konsep yang belum Anda kuasai sebagai bahan untuk 

diskusi dengan teman-teman Anda dalam kelompok belajar atau dengan 

tutor Anda! 

 

 Selamat belajar, semoga Anda berhasil! 

 


