


METODE PEMBELAJARAN

 Prinsip pembelajaran menurut SN-Dikti : 

 1) interaktif,
2) holistik,
3) integratif,
4) saintifik,
5) kontekstual, 6) tematik, 

 7) efektif,dan
8) berpusatpadamahasiswa



Metode SCL

1. Berbagi informasi (information sharing) dengan cara:

 Curah gagasan (brainstorming)

 Cooperative Learning (CL); 

 Collaborative Learning (CBased Learning); 

 Diskusi kelompok (Small Group Discussion);

 Diskusi panel;

 Simposium dan seminar.

 Teaching in large Group.



Metode SCL

2. Belajar dari pengalaman dengan cara:
 Simulasi/bermain peran (Simulation & Role-Play) ;
 Discovery Learning (DL);
 ProBased Learningem Based Learning and Inquiry (PBL).

3. Belajar melalui pemecahan masalah dengan cara:
 Case Study ;
 ProBased Learningem Based Learning and Inquiry (PBL);
 Discovery Learning (DL);
 Project Based Learning (PjB L );
 Self-Directed Learning (SDL); 
 Contextual Instruction (CI).



Metode Lain
 Selain model-model tersebut, masih banyak model pembelajaran lain 

yang belum dapat disebutkan satu per satu, bahkan setiap 
pendidik/dosen dapat pula mengembangkan model pembelajarannya 
sendiri, namun hendaknya merangsang/mendorong satu atau lebih 
proses-proses, di bawah ini: (model kolb)4

1. Concrete Experience: pengalaman nyata, melakukan kegiatan dengan 
aktif

2. Reflective Observation: menganalisis hal-hal yang sudah dilakukan
3. Abstract Conceptualization:  generalizing from specific experiences 
4. Active Experimentation: menerapkan perilaku baru/alternatif 

practicing new/alternative behaviours

Student Center Learning transfer knowledge dapat difasilitasi dengan:  
 Thinking of alternatives;
 Questioning;
 Applying knowledge.



TEKNIK PENILAIAN



PENILAIAN RANAH SIKAP

 Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, 
penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa
menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau
kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang
menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, 
percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, 
alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. 



PENILAIAN RANAH 
PENGETAHUAN

 Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai
bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis
dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak
langsung. Secara langsung maksudnya dalah dosen
dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat 
penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis
dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, 
misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian
tulis. 



PENILAIAN RANAH KETERAMPILAN 
(UMUM MAUPUN KHUSUS)

 Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian
kinerja yang dapat diselenggarakan melalui
praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dll. 
yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat
meningkatkan kemampuan ketrampilannya. 



RUBLIK DESKRIPTIF
DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Cukup Di bawah standard SKOR 

1. Ide Bisnis

Ide, jelas, inovatif, 

danmampumenyelesaikanmasal

ah marketing 

dengancakupanluas

(81-100)

Ide yang dikemukakanjelas, 

mampumenyelesaikanmasal

ah, inovatif, 

cakupantidakterlaluluas

(71-80)

Ide yang dikemukakanjelas, dan 

sesuai, namun kurang inovatif

(51-70)

Ada ide yang dikemukakan, 

namunkurangsesuaidengan

permasalahan

(0-50)

10%

1. Kreativitas Tampilan

presentasi

Disajikan dengan tampilan 

menarik; gaya bahasa sesuai 

dengan tema; tata letak gambar, 

grafik, tabel dan tema 

bersinambung; pemilihan bentuk 

huruf, ukuran dan warna, dimensi 

dilakukan secara tepat 

(81-100) 

Disajikan dengan tampilan 

menarik; gaya bahasa sesuai 

dengan tema; tata letak 

gambar, grafik, tabel dan 

tema bersinambung; 

pemilihan bentuk huruf, 

ukuran dan warna, dimensi 

dilakukan secara kurang 

tepat 

(71-80) 

Disajikan dengan tampilan menarik; 

gaya bahasa sesuai dengan tema; 

tata letak gambar, grafik, tabel dan 

tema tidak bersinambung 

(51-70) 

Disajukan dengan tampilan 

tidak menarik; 

(0-50)

10% 

1. Konsep Menunjukkan dasar dan lingkup 

materi yang ada secara elaboratif 

dengan didukung  teori/model 

yang cukup serta mampu 

menganalisis kemungkinan 

pengembangannya baik 

konsepsi atau aplikasi 

(81-100)

Menunjukan dasar dan 

lingkup materi yang ada 

secara elaboratif dengan 

dukungan teori/model yang 

cukup 

(71-80) 

Menunjukkan dasar dan lingkup 

materi yang ada secara elaboratif, 

tapi minim teori/model

(51-70) 

Penjelasan dasar dan 

lingkup materi tidak tepat 

(0-50) 

10% 

1. Sistematika dan 

kaidah penyajian

Disusun secara sistematik sesuai 

dengan realitas bisnis/marketing 

dan terlihat konsistensi 

penjelasan

(81-100)

Disusun secara sistematik 

sesuai dengan realitas 

bisnis/marketing dan terlihat  

kurang konsisten 

(71-80) 

Disusun secara sistematik sesuai 

dengan realitas bisnis/marketing 

dan terlihatidak konsisten 

(51-70) 

Sistematika tidak sesuai 

dengan realitas 

bisnis/marketing dan terlihat 

tidak konsisten 

(0-50) 

10% 

1. Teknik penyajian 

metode yang 

disajikan

Adanya penyajian metode  yang 

jelas dan disertai alasan 

penggunaan serta prosedur  

pelaksanaan(81-100)

Adanya penyajian metode 

yang cukup jelas dan disertai 

alasan penggunaan serta 

prosedur  pelaksanaan(71-

80) 

Adanya penyajian metode yang 

kurang  jelas dan disertai kurang 

alasan penggunaan serta prosedur  

pelaksanaan(51-70) 

Adanya penyajian metode  

yang tidak jelas  jelas dan 

tidak disertai alasan 

penggunaan dan  prosedur  

pelaksanaan

(0-50) 

10%



RUBLIK DESKRIFTIF
DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Cukup Di bawah standard 

SKO

R 

6.Tujuan/foku

s 

bisnis/marketi

ng

Menyebutkanmasalah-

masalah yang ada, 

mengidentifikasimasalahutam

adanmenyebutkanalternatifso

lusi yang 

tepatatasmasalahutamadeng

anmenyebutkancontohkonkrit

(81-100)

Menyebutkanmasalah-masalah

yang ada, 

mengidentifikasimasalahutamada

nmenyebutkanalternatifsolusi

yang relevan. 

(71-80)

Menyebutkanmasalah-

masalah yang ada, 

mengidentifikasimasalahuta

madanmenyebutkanalternatif

-alternatifsolusi.

(51-70)

Menyebutkanmasalah-masalah yang 

adadanmengidentifikasimasalahutamaHanya

mampumenyebutkanmasalah-masalah yang 

adadalamkasus.

(0-50)

10%

7. Organisasi

Presentasiterorganisasideng

anmenyajikanfakta yang 

didukungolehcontoh yang 

telahdianalisissesuaikonsep

(81-100)

Presentasi terorganisasi dengan

baik dan menyajikan fakta yang 

meyakinkan untuk mendukung

kesimpulan-kesimpulan.

(71-80)

Presentasimempunyaifokus

dan menyajikan beberapa

bukti yang mendukung

kesimpulan-kesimpulan. 

(51-70)

Cukupfokus, 

namunbuktikurangmencukupiuntukdigunaka

ndalammenarikkesimpulan

(0-50)

10%

8. Isi

Isi 

mampumenggugahpendeng

aruntukmengambangkanpiki

ran

(81-100)

Isi akuratdanlengkap. Para 

pendengarmenambahwawasanb

arutentangtopiktersebut. 

(71-80)

Isi secaraumumakurat, 

tetapitidaklengkap. Para 

pendengarbisamempelajari

beberapafakta yang tersirat, 

tetapimerekatidakmenamba

hwawasanbarutentangtopikt

ersebut. 

(51-70)

Isinyakurangakurat, karenatidakada data 

faktual, 

tidakmenambahpemahamanpendengarIsiny

atidakakurat/terlaluumum.

Pendengartidakbelajarapapunataukadangm

enyesatkan

(0-50)

10%

9. Gaya 

Presentasi

Berbicaradengansemangat, 

menularkansemangatdanant

usiasmepadapendengar

(81-100)

Pembicaratenangdanmenggunak

anintonasi yang tepat, 

berbicaratanpabergantungpadac

atatan, 

danberinteraksisecaraintensifden

ganpendengar. Pembicara selalu 

kontak mata dengan pendengar.

(71-80)

Secaraumumpembicaraten

ang, tetapidengan nada 

yang 

datardancukupseringbergan

tungpadacatatan. Kadang-

kadangkontakmatadenganp

endengardiabaikan. 

(51-70)

Berpatokanpadacatatan, tidakada ide yang 

dikembangkan di luarcatatan, suaramonoton

Pembicaracemas dan tidaknyaman, dan

membacaberbagai catatan

daripadaberbicara.

Pendengarseringdiabaikan.

Tidakterjadikontak mata

(0-50)

10%

10. 

Performance

Mampumengaplikasikanmet

ode bisnis  yang disajikan 

denganmemanfaatkan

IPTEKS 

padabidangnyadalampenyel

esaianmasalahdanmampube

radaptasiterhadapsituasi  

yang dihadapi.

Cukup 

Mampumengaplikasikanmetode 

bisnis  yang disajikan 

denganmemanfaatkan IPTEKS 

padabidangnyadalampenyelesaia

nmasalahdanmampuberadaptasit

erhadapsituasi  yang dihadapi.

(71-80)

Kurang 

mampumengaplikasikanmet

ode bisnis yang disajikan 

denganmemanfaatkan 

IPTEKS 

padabidangnyadalampenyel

esaianmasalahdanmampub

eradaptasiterhadapsituasi  

Tidak Mampumengaplikasikanmetode DM 

yang disajikan denganmemanfaatkan 

IPTEKS 

padabidangnyadalampenyelesaianmasalahd

anmampuberadaptasiterhadapsituasi  yang 

dihadapi(0-50)

10%



RUBLIK HOLISTIK



PENILAIAN PORTOFOLIO

 Penilaian portofolio

 Penilaian portofolio merupakan penilaian
berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan
informasi yang menunjukkan perkembangan capaian
belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. 
Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa
dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik
atau karya mahasiswa yang menunjukkan
perkembangan kemampuannya untuk mencapai
capaian pembelajaran. 



Jenis penilaian portofolio

 Portofolio Perkembangan, berisi koleksi artefak
karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan
pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan
belajar yang telah dijalani

 Portofilio pamer/showcase berisi artefak karya
mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar
terbaik

 Portofolio komprehensif berisi artefak seluruh hasil
karya mahasiswa selama proses belajar`



Mekanisme dan Prosedur Penilaian

menyusun

menyampaikan

menyepakati

melaksanakan

Memberi umpan balik

mendokumentasikan



Prosedur penilaian sebagaimana mencakup
tahap:
1. Perencanaan (dapat dilakukan melalui
penilaian bertahap dan/atau penilaian
ulang),
2. kegiatan pemberian tugas atau soal,
3. observasi kinerja,
4. pengembalian hasil observasi, dan

5. pemberian nilai akhir.



Pelaksanan penilaian dilakukan sesuai
dengan rencana pembelajaran dan dapat
dilakukan oleh:
1. dosen pengampu atau tim dosen
pengampu;
2. dosen pengampu atau tim dosen
pengampu dengan mengikutsertakan
mahasiswa; dan/atau
3. dosen pengampu atau tim dosen
pengampu dengan
mengikutsertakan pemangku kepentingan

yang relevan.


