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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) YANG DIBEBANKAN PADA MATA KULIAH      

 Ranah sikap: 
1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila. 
2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 

 Ranah keterampilan umum: 
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai kearifan lokal yang sesuai dengan bidang keahliannya. 
2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data. 

 Ranah keterampilan khusus: 
1. Mampu merencanakan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. 
2. Mampu menyelenggarakan pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, sumber daya yang dimiliki dan karakteristik 

materi ajar dengan pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 

 Ranah pengetahuan: 
1. Menguasai konsep teoritis pedagogik dan didaktik dalam merencanakan perangkat pembelajaran dalam proses pembelajaran 

pada bidang pendidikan teknologi informasi secara umum dan konsep teoritis tentang perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi pembelajaran secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 



2. Menguasai prinsip dan model pembelajaran inovatif. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

 Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu merancang (P2) dan menerapkan (C3) strategi pembelajaran 
dengan menggunakan pendekatan, metode, stategi dan model pembelajaran yang tepat sebagai seorang calon pendidik yang cerdas, 
inovatif, dan berakhlak mulia (A5). 

Deskripsi Singkat 
MK 

Matakuliah ini membekali mahasiswa dengan konsep dan prinsip dasar pembelajaran, pendekatan, metode, strategi, dan model pembelajaran. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

Ruang lingup kajian MK adalah sebagai berikut: 
1. konsep dan prinsip dasar pembelajaran; 
2. jenis – jenis pendekatan pembelajaran; 
3. jenis – jenis metode pembelajaran; 
4. jenis – jenis stategi pembelajaran; 
5. jenis – jenis model pembelajaran  
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 
[Media & 

Sumber 

Belajar] 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

(Penugasan) 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

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

standar guru dan 
standar proses dalam 
pendidikan di 
Indonesia sesuai 
peraturan yang telah 
ditetapkan 
pemerintah guna 
mencapai pendidik 
yang cerdas, inovatif, 
dan berakhlak mulia. 

 Konsep dasar strategi dan 
pembelajaran. 

 Sistem pendidikan 
nasional di Indonesia. 

 Standar proses 
pendidikan di Indonesia. 

 Fungsi standar proses 
pendidikan. 

 Peningkatan kemampuan 
profesional guru. 

 Kompetensi dan 
kualifikasi guru. 

 Guru inovatif. 

Menggunakan 
pendekatan 
Student 
Centered 
Learning (SCL), 
dengan variasi 
metode sebagai 
berikut: 

 Ceramah 
bervariasi. 

 Diskusi.  

 Tanya jawab. 

 Latihan/ 
penugasan. 

 
Media dan 
Sumber Belajar: 

 Buku 
referensi.  

 Jurnal. 

 LCD 
projector.  

 Papan tulis. 

 Internet. 

2 x 3 x 50’  Mahasiswa mengkaji 
referensi-referensi dan 
menggali informasi 
sebanyak mungkin dari 
referensi tersebut atau 
dari penjelasan dosen. 

 Mahasiswa berdiskusi 
dan tanya jawab 
dengan dosen maupun 
mahasiswa lain 
berkaitan pemahaman 
yang didapat. 

 Mahasiswa 
mengerjakan latihan 
dari dosen.  

Ketepatan analisis 
pada latihan/ 
penugasan. 

 

 Mendeskripsikan 
strategi dan 
pembelajaran. 

 Mendeskripsikan 
standar proses 
pendidikan. 

 Mendeskripsikan 
guru dalam 
standar proses 
pendidikan. 

10% 

3 Mendeskripsikan 
konsep dan prinsip 
dasar dalam 
pembelajaran 
sebagai bekal awal 
calon pendidikan 
yang bertanggung 
jawab. 

 Pengertian, konsep, jenis, 
dan fungsi belajar. 

 Pengertian, konsep, ciri, 
metode, dan fungsi 
mengajar. 

 Pengertian, konsep, ciri, 
metode, dan fungsi 
pembelajaran. 

Menggunakan 
pendekatan 
Student 
Centered 
Learning (SCL), 
dengan variasi 
metode sebagai 
berikut: 

1 x 3 x 50’  Mahasiswa 
menyampaikan 
pemahamannya perihal 
materi ajar setelah  
mengkaji referensi. 

 Mahasiswa berdiskusi 
dan tanya jawab 
dengan dosen maupun 

Ketepatan analisis 
pada latihan/ 
penugasan. 

 

 Mendeskripsikan 
konsep dan 
prinsip dasar 
belajar, 
mengajar, dan 
pembelajaran. 

 Mendeskripsikan 
konsep dasar 

5% 



 Konsep dasar 
pembelajaran: persiapan, 
penyampaian, latihan, 
penampilan hasil. 

 Ceramah 
bervariasi. 

 Diskusi.  

 Tanya jawab. 

 Latihan/ 
penugasan. 

 
Media dan 
Sumber Belajar: 

 Buku 
referensi.  

 Jurnal. 

 LCD 
projector.  

 Papan tulis. 

 Internet. 

mahasiswa lain 
berkaitan pemahaman 
yang didapat. 

 Mahasiswa 
mengerjakan latihan 
dari dosen.  

pembelajaran: 
persiapan, 
penyampaian, 
latihan, dan 
penampilan hasil. 

4 Mendeskripsikan 
peran guru dalam 
menjalankan 
tugasnya sebagai 
pendidik yang 
terampil dalam 
memaksimalkan 
proses pembelajaran. 

 Unsur-unsur pendidikan. 

 Tugas dan peran guru 
dalam pembelajaran. 

 Mengoptimalkan peran 
guru. 

 Keterampilan bertanya, 
keterampilan, memberi 
penguatan, keterampilan 
membuka dan menutup 
pelajaran, keterampilan 
mengelola kelas, 
keterampilan 
menjelaskan, dst. 

Menggunakan 
pendekatan 
Student 
Centered 
Learning (SCL), 
dengan variasi 
metode sebagai 
berikut: 

 Observasi.  

 Presentasi. 

 Diskusi.  

 Tanya jawab. 

 Latihan/ 
penugasan. 

 
Media dan 
Sumber Belajar: 

 Buku 
referensi.  

 Jurnal. 

 LCD 
projector.  

 Papan tulis. 

 Internet. 

1 x 3 x 50’  Mahasiswa 
menjabarkan hasil yang 
didapat dari kegiatan 
observasinya yang 
berkaitan dengan 
materi ajar. 

 Mahasiswa berdiskusi 
dan tanya jawab 
dengan dosen maupun 
mahasiswa lain 
berkaitan pemahaman 
yang didapat. 

 Mahasiswa 
mengerjakan latihan 
dari dosen.  

Ketepatan 
presentasi terkait 
hasil  observasi 
(unjuk kerja).  

 Mendeskripsikan 
optimalisasi 
peran guru dalam 
proses 
pembelajaran. 

 Mendeskripsikan 
keterampilan 
dasar mengajar 
bagi guru 

5% 



5 Mendeskripsikan 
perbedaan 
pendekatan, strategi, 
metode, teknik, 
taktik, dan model 
pembelajaran 
dengan baik dan 
tepat. 

 Pengertian pendekatan, 
strategi, metode, teknik, 
taktik, dan model 
pembelajaran. 

 Pengertian PBAS. 

 Konsep dan tujuan PBAS. 

 Peran guru dalam PBAS. 

 Penerapan PBAS dalam 
proses pembelajaran. 

 Faktor yang 
mempengaruhi 
keberhasilan PBAS 

Menggunakan 
pendekatan 
Student 
Centered 
Learning (SCL), 
dengan variasi 
metode sebagai 
berikut: 

 Observasi.  

 Presentasi. 

 Diskusi.  

 Tanya jawab. 

 Latihan/ 
penugasan. 

 
Media dan 
Sumber Belajar: 

 Buku 
referensi.  

 Jurnal. 

 LCD 
projector.  

 Papan tulis. 

 Internet. 

1 x 3 x 50’  Mahasiswa 
menjabarkan hasil yang 
didapat dari kegiatan 
observasinya yang 
berkaitan dengan 
materi ajar. 

 Mahasiswa berdiskusi 
dan tanya jawab 
dengan dosen maupun 
mahasiswa lain 
berkaitan pemahaman 
yang didapat. 

 Mahasiswa 
mengerjakan latihan 
dari dosen.  

Ketepatan 
presentasi terkait 
hasil  observasi 
(unjuk kerja).  

 Mendeskripsikan 
pengertian 
pendekatan, 
strategi, metode, 
teknik, taktik, 
dan model 
pembelajaran. 

 Mendeskripsikan 
pembelajaran 
Berprientasi 
Aktivitas Siswa 
(PBAS). 

10% 

6 Merancang dan 
menerapkan metode 
pembelajaran 
ceramah dengan 
tepat dan kreatif. 

 Pengertian metode 
ceramah. 

 Tujuan dan alasan 
penggunaan metode 
ceramah. 

 Kelebihan dan kelemahan 
metode ceramah. 

 Langkah-langkah 
pelaksanaan metode 
ceramah. 

 

Menggunakan 
pendekatan 
Student 
Centered 
Learning (SCL), 
dengan variasi 
metode sebagai 
berikut: 

 Presentasi. 

 Simulasi.  

 Diskusi.  

 Tanya jawab. 

 Latihan/ 
penugasan. 

 
Media dan 
Sumber Belajar: 

1 x 3 x 50’  Mahasiswa 
mempresentasikan 
tentang metode 
pembelajaran ceramah. 

 Mahasiswa merancang 
dan mensimulasikan 
metode pembelajaran 
ceramah di kelas. 

 Mahasiswa berdiskusi 
dan tanya jawab 
tentang metode 
pembelajaran ceramah. 

Ketepatan unjuk 
kerja merancang 
dan menerapkan 
metode 
pembelajaran 
cemarah. 

 Mendeskripsikan 
metode 
pembelajaran 
ceramah. 

5% 



 Buku 
referensi.  

 Jurnal. 

 LCD 
projector.  

 Papan tulis. 

 Internet. 

7 Merancang dan 
menerapkan metode 
pembelajaran 
demonstrasi dengan 
tepat dan kreatif. 

 Pengertian metode 
demonstrasi. 

 Langkah-langkah 
penggunaan metode 
demonstrasi. 

 Tujuan metode 
demonstrasi. 

 Keuntungan dan 
kelemahan metode 
demonstrasi. 

 Contoh-contoh metode 
demonstrasi. 

Menggunakan 
pendekatan 
Student 
Centered 
Learning (SCL), 
dengan variasi 
metode sebagai 
berikut: 

 Presentasi. 

 Simulasi.  

 Diskusi.  

 Tanya jawab. 

 Latihan/ 
penugasan. 

 
Media dan 
Sumber Belajar: 

 Buku 
referensi.  

 Jurnal. 

 LCD 
projector.  

 Papan tulis. 

 Internet. 

1 x 3 x 50’  Mahasiswa 
mempresentasikan 
tentang metode 
pembelajaran 
demonstrasi. 

 Mahasiswa merancang 
dan mensimulasikan 
metode pembelajaran 
demonstrasi di kelas. 

 Mahasiswa berdiskusi 
dan tanya jawab 
tentang metode 
pembelajaran 
demonstrasi. 

Ketepatan unjuk 
kerja merancang 
dan menerapkan 
metode 
pembelajaran 
demonstrasi. 

 Mendeskripsikan 
metode 
pembelajaran 
demonstrasi. 

5% 

8 UJI KOMPETENSI 1 (UTS) 
9 Merancang dan 

menerapkan metode 
pembelajaran diskusi 
dengan tepat dan 
kreatif. 

 Pengertian metode 
diskusi. 

 Jenis-jenis diskusi. 

 Langkah-langkah 
melaksanakan diskusi. 

 Jenis-jenis pengembangan 
metode diskusi. 

 Kelebihan dan kelemahan 

Menggunakan 
pendekatan 
Student 
Centered 
Learning (SCL), 
dengan variasi 
metode sebagai 
berikut: 

1 x 3 x 50’  Mahasiswa 
mempresentasikan 
tentang metode 
pembelajaran diskusi. 

 Mahasiswa merancang 
dan mensimulasikan 
metode pembelajaran 
diskusi di kelas. 

Ketepatan unjuk 
kerja merancang 
dan menerapkan 
metode 
pembelajaran 
diskusi. 

 Mendeskripsikan 
metode 
pembelajaran 
diskusi. 

5% 



metode diskusi.  Presentasi. 

 Simulasi.  

 Diskusi.  

 Tanya jawab. 

 Latihan/ 
penugasan. 

 
Media dan 
Sumber Belajar: 

 Buku 
referensi.  

 Jurnal. 

 LCD 
projector.  

 Papan tulis. 

 Internet. 

 Mahasiswa berdiskusi 
dan tanya jawab 
tentang metode 
pembelajaran diskusi. 

10 Merancang dan 
menerapkan metode 
pembelajaran 
simulasi dengan 
tepat dan kreatif. 

 Pengertian metode 
simulasi. 

 Tujuan metode simulasi. 

 Manfaat metode simulasi. 

 Penerapan metode 
simulasi. 

 Jenis-jenis metode 
simulasi. 

 Langkah-langkah metode 
simulasi. 

 Kelebihan dan kelemahan 
metode simulasi. 

Menggunakan 
pendekatan 
Student 
Centered 
Learning (SCL), 
dengan variasi 
metode sebagai 
berikut: 

 Presentasi. 

 Simulasi.  

 Diskusi.  

 Tanya jawab. 

 Latihan/ 
penugasan. 

 
Media dan 
Sumber Belajar: 

 Buku 
referensi.  

 Jurnal. 

 LCD 
projector.  

 Papan tulis. 

 Internet. 

1 x 3 x 50’  Mahasiswa 
mempresentasikan 
tentang metode 
pembelajaran simulasi. 

 Mahasiswa merancang 
dan mensimulasikan 
metode pembelajaran 
simulasi di kelas. 

 Mahasiswa berdiskusi 
dan tanya jawab 
tentang metode 
pembelajaran simulasi. 

Ketepatan unjuk 
kerja merancang 
dan menerapkan 
metode 
pembelajaran 
simulasi. 

 Mendeskripsikan 
metode 
pembelajaran 
simulasi. 

5% 



11 Merancang dan 
menerapkan strategi 
pembelajaran 
ekspositori dengan 
tepat dan kreatif. 

 Pengertian strategi 
pembelajaran ekspositori. 

 Karakteristik 
pembelajaran ekspositori. 

 Prinsip penggunaan 
strategi pembelajaran 
ekspositori. 

 Langkah-langkah 
pelaksanaan 
pembelajaran ekspositori. 

 Kelebihan dan kelemahan 
pembelajaran ekspositori. 

 Contoh-contoh 
pelaksanaan strategi 
pembelajaran ekspositori. 

Menggunakan 
pendekatan 
Student 
Centered 
Learning (SCL), 
dengan variasi 
metode sebagai 
berikut: 

 Presentasi. 

 Simulasi.  

 Diskusi.  

 Tanya jawab. 

 Latihan/ 
penugasan. 

 
Media dan 
Sumber Belajar: 

 Buku 
referensi.  

 Jurnal. 

 LCD 
projector.  

 Papan tulis. 

 Internet. 

1 x 3 x 50’  Mahasiswa 
mempresentasikan 
tentang strategi 
pembelajaran 
eksopsitori. 

 Mahasiswa merancang 
dan mensimulasikan 
strategi pembelajaran 
eksopsitori di kelas. 

 Mahasiswa berdiskusi 
dan tanya jawab 
tentang strategi 
pembelajaran 
eksopsitori. 

Ketepatan unjuk 
kerja merancang 
dan menerapkan 
strategi 
pembelajaran 
ekspositori. 

 Mendeskripsikan 
strategi 
pembelajaran 
ekspositori. 

10% 

12 Merancang dan 
menerapkan strategi 
pembelajaran inkuiri 
dengan tepat dan 
kreatif. 

 Konsep dasar strategi 
pembelajaran inkuiri. 

 Pengertian dan 
penjabaran strategi 
pembelajaran inkuiri. 

 Prosedur pelaksanaan 
strategi pembelajaran 
inkuiri. 

 Keunggulan dan 
kelemahan strategi 
pembelajaran inkuiri. 

 Contoh penerapan 
strategi pembelajaran 
inkuiri. 

 

Menggunakan 
pendekatan 
Student 
Centered 
Learning (SCL), 
dengan variasi 
metode sebagai 
berikut: 

 Presentasi. 

 Simulasi.  

 Diskusi.  

 Tanya jawab. 

 Latihan/ 
penugasan. 

 
Media dan 
Sumber Belajar: 

1 x 3 x 50’  Mahasiswa 
mempresentasikan 
tentang strategi 
pembelajaran inkuiri. 

 Mahasiswa merancang 
dan mensimulasikan 
strategi pembelajaran 
inkuiri di kelas. 

 Mahasiswa berdiskusi 
dan tanya jawab 
tentang strategi 
pembelajaran inkuiri. 

Ketepatan unjuk 
kerja merancang 
dan menerapkan 
strategi 
pembelajaran 
inkuiri. 

 Mendeskripsikan 
strategi 
pembelajaran 
inkuiri. 

10% 



 Buku 
referensi.  

 Jurnal. 

 LCD 
projector.  

 Papan tulis. 

 Internet. 

13 Merancang dan 
menerapkan strategi 
pembelajaran 
berbasis masalah 
dengan tepat dan 
kreatif. 

 Pengertian SPBM. 

 Ciri-ciri SPBM. 

 Hakikat masalah dalam 
SPBM. 

 Penerapan SPBM. 

 Kelebihan dan kelemahan 
SPBM. 

Menggunakan 
pendekatan 
Student 
Centered 
Learning (SCL), 
dengan variasi 
metode sebagai 
berikut: 

 Presentasi. 

 Simulasi.  

 Diskusi.  

 Tanya jawab. 

 Latihan/ 
penugasan. 

 
Media dan 
Sumber Belajar: 

 Buku 
referensi.  

 Jurnal. 

 LCD 
projector.  

 Papan tulis. 

 Internet. 

1 x 3 x 50’  Mahasiswa 
mempresentasikan 
tentang strategi 
pembelajaran berbasis 
masalah. 

 Mahasiswa merancang 
dan mensimulasikan 
strategi pembelajaran 
berbasis masalah di 
kelas. 

 Mahasiswa berdiskusi 
dan tanya jawab 
tentang strategi 
pembelajaran berbasis 
masalah.  

Ketepatan unjuk 
kerja merancang 
dan menerapkan 
strategi 
pembelajaran 
berbasis masalah. 

 Mendeskripsikan 
strategi 
Pembelajaran 
Berbasis Masalah 
(SPBM). 

10% 

14 Merancang dan 
menerapkan strategi 
pembelajaran 
kooperatif dengan 
tepat dan kreatif. 

 Pengertian strategi 
pembelajaran kooperatif. 

 Unsur-unsur dalam 
strategi pembelajaran 
kooperatif. 

 Konsep dan prinsip 
strategi pembelajaran 
kooperatif. 

 Karakteristik strategi 

Menggunakan 
pendekatan 
Student 
Centered 
Learning (SCL), 
dengan variasi 
metode sebagai 
berikut: 

 Presentasi. 

1 x 3 x 50’  Mahasiswa 
mempresentasikan 
tentang strategi 
pembelajaran 
kooperatif. 

 Mahasiswa merancang 
dan mensimulasikan 
strategi pembelajaran 
kooperatif di kelas. 

Ketepatan unjuk 
kerja merancang 
dan menerapkan 
strategi 
pembelajaran 
kooperatif. 

 Mendeskripsikan 
strategi 
pembelajaran 
kooperatif. 

10% 



pembelajaran kooperatif. 

 Kelebihan dan kelemahan 
strategi pembelajaran 
kooperatif. 

 Simulasi.  

 Diskusi.  

 Tanya jawab. 

 Latihan/ 
penugasan. 

 
Media dan 
Sumber Belajar: 

 Buku 
referensi.  

 Jurnal. 

 LCD 
projector.  

 Papan tulis. 

 Internet. 

 Mahasiswa berdiskusi 
dan tanya jawab 
tentang strategi 
pembelajaran 
kooperatif.  

15 Merancang dan 
menerapkan strategi 
pembelajaran 
kontekstual dengan 
tepat dan kreatif. 

 Pengertian CTL. 

 Tujuan CTL. 

 Karakteristik CTL. 

 Komponen CTL. 

 Langkah-langkah dalam 
CTL. 

 Kelebihan dan kelemahan 
CTL. 

 Prinsip pembelajaran 
dalam CTL. 

Menggunakan 
pendekatan 
Student 
Centered 
Learning (SCL), 
dengan variasi 
metode sebagai 
berikut: 

 Presentasi. 

 Simulasi.  

 Diskusi.  

 Tanya jawab. 

 Latihan/ 
penugasan. 

 
Media dan 
Sumber Belajar: 

 Buku 
referensi.  

 Jurnal. 

 LCD 
projector.  

 Papan tulis. 

 Internet. 

1 x 3 x 50’  Mahasiswa 
mempresentasikan 
tentang strategi 
pembelajaran 
kontekstual. 

 Mahasiswa merancang 
dan mensimulasikan 
strategi pembelajaran 
kontekstual di kelas.  

 Mahasiswa berdiskusi 
dan tanya jawab 
tentang strategi 
pembelajaran 
kontekstual.   

Ketepatan unjuk 
kerja merancang 
dan menerapkan 
strategi 
pembelajaran 
kontekstual. 

 Mendeskripsikan 
strategi 
pembelajaran 
kontekstual 
(CTL). 

10% 

16 UJI KOMPETENSI 2 (UAS) 
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Ketua Prodi Pendidikan Informatika           Dosen Pengampu, 
 
 
 
Ariesta Kartika Sari, S.Si., M.Pd.          Wanda Ramansyah, S.Pd., M.Pd. 
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