
Fakultas  : FAPETKAN 

Program studi : Peternakan 

Semester  : I 

Matakuliah  : MATEMATIKA 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-5 sudah selesai dengan face to face 

Pertemuanke-6 s/d ke-10 dilaksanakan dengan Blended Learning/mandiri, adapun materinya 

sebagai berikut : 

Pertemuan ke-6  

Fungsi dan Peubah 

Pertemuan ke 7: 

Lanjutan Fungsi dan Peubah 

Pertemuan ke 8: 

Mid Semester 

Pertemuan ke-9: 

Peluang 

Pertemuan ke 10: 

Peluang (lanjutan) 

Pertemuan ke 11 s/d ke 15 akan dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan : 

Khusus pertemuan ke-5 s/d 9 mahasiswa dipersilahkan membuat resume dari semua matakuliah 

yang diprogramkan dari sub pokok bahasan 

 

 



Fakultas  : FAPETKAN 

Program studi : Peternakan 

Semester  : I 

Matakuliah  : Pendidikan Agama Islam 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-5 sudah selesai dengan face to face 

Pertemuanke-6 s/d ke-10 dilaksanakan dengan Blended Learning/mandiri, adapun materinya 

sebagai berikut : 

Pertemuan ke-6 : 

Syariah Islam 

Pertemuan ke-7 : 

Syariah islam (lanjutan) 

Pertemuan ke 8: 

Mid Semester 

Pertemuan ke- 9 

Munakahat 

Pertemuan ke 10 

Munakahat (lanjutan) 

Pertemuanke 11 s/d ke 15 akan dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan : 

Khusus pertemuan ke-5 s/d 9 mahasiswa dipersilahkan membuat resume dari semua mata kuliah 

yang deprogram kan dari sub pokok bahasan 

 

 



Fakultas  : FAPETKAN 

Program studi : Peternakan 

Semester  : I 

Matakuliah  : Fisika 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-5 sudah selesai dengan face to face 

Pertemuan ke-5 s/d ke-9 dilaksanakan dengan Blended Learning/mandiri, adapun materinya 

sebagai berikut : 

Pertemuan ke-5 : 

Energy kinetic, energy potensial dan kekekalan energi 

Pertemuan ke 6 

Energy kinetic, energy potensial dan kekekalan energi (lanjutan) 

Pertemuanke- 7:  

Penjalaran Gelombang 

Pertemuan ke 8: 

Mid Semester 

Pertemuan ke-9:  

Cahaya dan Prinsip prinsip optik 

Pertemuan ke-10 s/d ke 15 akan dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan : 

Khusus pertemuan ke-5 s/d 9 mahasiswa dipersilahkan membuat resume dari semua mata kuliah 

yang diprogramkan dari sub pokok bahasan 

 

 



Fakultas  : FAPETKAN 

Program studi : Peternakan 

Semester  : I 

Matakuliah  : Bahasa Inggris 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-5 sudah selesai dengan face to face 

Pertemuan ke-6 s/d ke-10 dilaksanakan dengan Blended Learning/mandiri, adapun materinya 

sebagai berikut : 

Pertemuan ke-6: 

WH Quaestion 

Pertemuan ke 7 : 

WH Question (lanjutan) 

Pertemuan ke-8  

MID SEMESTER 

Pertemuan ke-9:  

Types of word (part of speech) 

Pertemuan ke 10: 

Types of word (part of speech) (lanjutan) 

Pertemuan ke-11 s/d ke 15 akan dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan : 

Khusus pertemuan ke-5 s/d 9 mahasiswa dipersilahkan membuat resume dari semua mata kuliah 

yang diprogramkan dari sub pokok bahasan 

 

 



Fakultas  : FAPETKAN 

Program studi : Peternakan 

Semester  : I 

Matakuliah  : Kimia 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-5 sudah selesai dengan face to face 

Pertemuan ke-6 s/d ke-10 dilaksanakan dengan Blended Learning/mandiri, adapun materinya 

sebagai berikut : 

Pertemuan ke-6 : 

Larutan 

Pertemuanke- 7:  

Asam Basa 

Pertemuan ke 8: 

Mid Semester 

Pertemuan ke-9: 

Senyawa Hidrokarbon 

Pertemuan ke 10: 

Senyawa hidro karbon (lanjutan) 

Pertemuanke 11 s/d ke 15 akan dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan : 

Khusus pertemuan ke-5 s/d 9 mahasiswa dipersilahkan membuat resume darisemua mata kuliah 

yang diprogramkan dari sub pokok bahasan 

 



Fakultas  : FAPETKAN 

Program studi : Peternakan 

Semester  : I 

Matakuliah  : Kimia 

 

Pertemuan ke-1 s/d ke-5 sudah selesai dengan face to face 

Pertemuan ke-6 s/d ke-10 dilaksanakan dengan Blended Learning/mandiri, adapun materinya 

sebagai berikut : 

Pertemuan ke-6 : 

Larutan 

Pertemuanke- 7:  

Asam Basa 

Pertemuan ke 8: 

Mid Semester 

Pertemuan ke-9: 

Senyawa Hidrokarbon 

Pertemuan ke 10: 

Senyawa hidro karbon (lanjutan) 

Pertemuanke 11 s/d ke 15 akan dilaksanakan dengan face to face/Blended Learning 

 

Keterangan : 

Khusus pertemuan ke-5 s/d 9 mahasiswa dipersilahkan membuat resume darisemua mata kuliah 

yang diprogramkan dari sub pokok bahasan 
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