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ADMINISTRASI DAN PENDAFTARAN
Ketentuan administrasi dan pendaaran sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ITB. 
Informasi terkait dapat diperoleh di:

Web Penerimaan Mahasiswa Baru ITB:
hp://usm.itb.ac.id

Sekolah Pascasarjana ITB
hp://www.sps.itb.ac.id

FMIPA ITBFMIPA ITB
hp://fmipa.itb.ac.id

Sejumlah guru lulusan Program Studi 
Magister Pengajaran Kimia telah 
meraih berbagai prestasi, diantaranya 
prestasi sebagai guru teladan dan 
menjadi pembina  siswa yang 
mengiku berbagai kompesi sains 
bidang kimia di ngkat nasional, yaitu 
OlimpiadeOlimpiade Sains Nasional (OSN) dan 
Kompesi Sains Madrasah (KSM).

Lulusan Program Studi Magister 
Pengajaran Kimia telah mendapat 
bekal untuk menjadi pengajar yang 
menguasai materi ajar kimia umum 
sehingga mampu mengembangkan 
teknik-teknik pengajaran kimia yang 
kreaf, menarik, dan efekf. Selain 
itu,itu, lulusan program ini mampu 
mengembangkan metode eksperimen 
dan penelian kimia yang terkait 
dengan materi pengajaran kimia.  
Program Magister Pengajaran Kimia 
telah meluluskan lebih dari 200 
alumni yang telah mengabdi di 
berbaberbagai instusi pengajaran. 

Selain mengiku berbagai kegiatan 
pembelajaran di kelas dan di 
laboratorium, mahasiswa Program 
Studi Magister Pengajaran Kimia juga 
memperoleh banyak pengalaman 
non-kurikulum yang berkaitan dengan 
proses kegiatan belajar mengajar, 
seperseper pelahan dan seminar ilmiah 
serta kunjungan ke beberapa instusi 
pendidikan.
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Program Studi Magister Pengajaran 
Kimia didirikan pada tahun 2006 
sebagai tanggapan dan kepedulian 
dari FMIPA ITB atas perubahan 
paradigma pendidikan yang ada di 
Indonesia. Paradigma tersebut 
didasarkan pada hasil kajian 
perperkembangan ilmu, tuntutan 
kebutuhan masyarakat, dan harkat 
pendidikan di ITB (SK. Senat ITB No. 
023/SKK01-SA/2002). Program 
studi ini telah mendapatkan 
akreditasi A dari BAN-PT pada 
tahun 2017 (SK. BAN-PT No. 0946 
/SK//SK/BAN-PT/Akred/M/III/2017).   

Kurikulum Program Studi Magister Pengajaran 
Kimia dirancang untuk mempertajam 
pemahamaan konsep-konsep kimia esensial, 
melipu stoikiometri, struktur atom dan 
molekul, ikatan kimia, kesembangan reaksi, 
kineka, termodinamika, kimia in, kimia 
unsur, polimer, senyawa-senyawa organik dan 
biokimia.biokimia.  Program ini berlangsung selama 4 
semester dan mencakup minimal 36 sks, yang 
terdiri atas  27 sks kuliah wajib, 7 sks kuliah 
pilihan terarah, dan 2 sks pilihan bebas.

Beberapa hasil penelian mahasiswa Program Studi 
Magister Pengajaran Kimia ITB:

Kegiatan pembelajaran mahasiswa 
ditunjang oleh berbagai fasilitas 
pendukung yang antara lain adalah 
ruangan kelas dengan berbagai 
kapasitas, perpustakaan program 
studi, laboratorium pendidikan, dan 
laboratorium penelian.
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Menjadi penyelenggara pendidikan 
magister pengajaran kimia yang 
unggul dalam keilmuan dan 
penerapan ilmu kimia secara 
terpadu berdasarkan pada 
perkembangan ilmu yang paling 
mutakhir sehingga dapat menjadi 
gagarda terdepan peningkatan 
kualitas pengajaran kimia dan 
berkontribusi bagi  kesejahteraan 
bangsa.
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