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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengajar perguruan tinggi yang akan melakukan tugas pembelajaran yang efektif dan

efisien, tidak dapat lepas dari perlunya menyiapkan pendukung di depan kelas. Banyak yang

mesti dijalankan, antara lain, membuat silabus dan rencana pembelajaran semester (RPS). RPS

adalah kegiatan atau tindakan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga

tujuan pembelajaran, meteri pembelajaran, cara penyampaian kegiatan (metode, model, dan

teknik) serta cara menilainya menjadi jelas dan sistematis, sehingga proses belajar selama satu

semester menjadi efektif dan efisien. Terdapat beberapa metode pembelajaran didalam rencana

pembelajaran semester yang dapat diterapkan pada pembelajaran didalam kelas.

Pembelajaran sendiri merupakan proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber

belajar pada suatu lingkungan belajar, yang mana pendidik professional memiliki tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Proses pembelajaran melalui

kegiatan kurikuler wajib menggunakan meotde pembelajaran yang efektif sesuai dengan

karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah

dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pilihan metode pembelajaran antara

lain : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis

masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat diterapkan secara efektif memfasilitasi

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dimana setiap matakuliah dapat menggunakan satu

atu gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam bentuk pembelajaran

Tujuan

Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan pelataihan yang telah
diikuti.

METODE PELAKSANAAN

Waktu danTempat

Pelatihan Metode Pembelajaran (RPS), dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Juli 2017, pukul 13.00
sd 16.00 wib ruang 207 Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat
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Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan adalah Dosen Baru di Universitas Esa Unggul.

Materi Pelatihan

Materi pelatihan yang diberikan adalah Metode Pembelajaran.

Alasan Penentuan Materi

Peserta mendapatkan cara dan teknik untuk membuat rencana pembelajaran semester dan dapat
sesuai dengan SNP.

Metode Penyampaian Materi

Materi disampaikan secara bertahap, pemberian konsep dan peserta diberikan masukan
pengetahuan mengenai penyusunan rencana pembelajaran semester dengan menggunakan satu
atau dua metode pembelajaran.

Sumber Dana

Dana bersumber dari anggaran upgrading karyawan post SDM, Universitas Esa Unggul

Output dan Outcome

Peserta yang merupakan dosen baru atau telah bekerja minimal satu tahun di Universitas Esa
Unggul mampu menyusun rencana pembelajaran semester sesuai SNP dan dapat diterapkan
secara efektif dan efisien pada pembelajaran di setiap mata kuliah yang diampu oleh dosen
tersebut.

Lampiran :

1. Materi


