RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU

Bahan Kajian

URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

2.

Minggu Ke(1)
Ke-1

(2)

Mampu menerapkan
pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif
dalam konteks
pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan
teknologi yang
memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora yang sesuai
dengan keahliannya
dalam Dasar-Dasar
Ilmu Politiku (CP2.01)
Mampu menguasai
konsep teoretis bidang
pengetahuan tertentu
secara umum (CP3.01)

(3)
Peta Konsep
Dasar-Dasar Ilmu
Politik
1. Peta konsep
Dasar-Dasar
Ilmu Politik
2. Kontrak
pembelajara
n DasarDasar Ilmu
Politik
3. Pedoman
pembelajara
n DasarDasar Ilmu
Politik

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

(4)
(5)
(6)
(7)
Kegiatan Tatap Muka
2 x 50 menit  Brainstorming
1.1 Mahasiswa
mampu

Dosen bersama mahasiswa
 Reconnecting
menguasai
membuka perkuliahan dengan
 Inquiring Mind
peta konsep
membaca doa
Want To Know
Dasar-Dasar

Dosen membuat kontrak belajar
Ilmu Politik
bersama-sama dengan mahasiswa
1.2 Mahasiswa

Dosen menyampaikan peta konsep
mampu
dengan cara brainstorming,
mematuhi
reconnecting, dan inquiring mind
kontrak
want to know dengan langkahbelajar dalam
langkah sebagai berikut:
perkuliahan
1. Dosen menjelaskan mata kuliah
1.3 Mahasiswa
yang akan dipelajari beserta
mampu
latar belakang/pentingnya
Menggunakan
dasar-dasar ilmu politik dan
peta konsep
mengajak mahasiswa secara
dan kontrak
aktif untuk menyumbangkan
belajar
pemikirannya
sebagai
2. Mahasiswa diundang untuk
pedoman
memberikan sumbangan saran
dalam
pemikiran sebanyak-banyaknya.
pembelajaran
Semua saran ditampung, ditulis
dan tidak dikritik terlebih
dahulu.
3. Mahasiswa membentuk
kelompok 4-5 orang sesuai
dengan pemikiran yang sama

(8)

(9)

(10)
Carlton
Clymer
Rodee, dkk, 2008,
Pengantar
Ilmu
Politik,
PT.
Rajagrafindo
Persada, Jakarta
F. Ijswara, SH,
LL.M,
1995,
Pengantar
Ilmu
Politik, Binacipta,
Bandung
Miriam Budiarjo,
2008,
Dasardasar Ilmu Politik
(Edisi Revisi), PT.
Gramedia
Pustaka
Utama,
Jakarta.

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Ke-



mengenai latar
belakang/pentingnya dasardasar ilmu politik dalam
kehidupan
4. Secara kelompok mahasiswa
melihat kembali sumbang saran
dari anggota keloompok dan
kemudian
mengklarifikasikannya. Setiap
sumbang saran diuji
relevansinya dengan latar
belakang/pentingnya peta
dalam kehidupan.
5. Secara bergantian kelompokkelompok mahasiswa tersebut
menyampaikan/mempresentasik
an hasil dari diskusi.
6. Secara bersama-sama dosen
dan mahasiswa menyimpulkan
hasil dari presentasi masingmasing kelompok
Dosen memberikan pengutan
darihasil presentasi dan diskusi
mahasiswa serta memberikan
informasi mengenai Pengembangan
dan ketrampilan membuat peta
yang belum diketahui oleh

12

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Kemahasiswa.
Dosen mengakhiri pertemuan
dengan doa dan mengucapkan
hamdallah bersama-sama
Kegiatan Penugasan Terstruktur
2 x 60 menit Information search
1.4 Mahasiswa
mampu

Dosen memberikan tugas membuat
 The Study Group
membuat
makalah dan power point pada
makalah dan
mahasiswa secara kelompok
power point
mengenai batasan, sasaran,
mengenai
perkembangan dan ruang lingkup
batasan,
Ilmu Politik yang ditetapkan serta
sasaran,
skenario presentasi makalah dengan
perkembanga
strategi active learning
n dan ruang
lingkup ilmu
politik
Kegiatan Belajar Mandiri
2 x 60 menit Practice Rehearsal
1.5 Mahasiswa
Pairs
mampu

Mahasiswa membuat peta konsep
membuat
sesuai tema/bahan kajian yang
peta konsep
diberikan secara individu
dasar-dasar
ilmu politik
Batasan, sasaran, Kegiatan Tatap Muka
2 x 50 menit Learning start with
2.1 Mahasiswa
perkembangan
mampu

Dosen bersama mahasiswa
a question
dan ruang
merumuskan
membuka perkuliahan dengan
 Group to Group
lingkup Ilmu
Ilmu Politik
membaca doa
Exchange
Politik
2.2 Mahasiswa

Dosen melakukan review materi


Ke-2
Mampu menerapkan
pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif
dalam konteks
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Produk
: 50%
Makalah
dan power
point
mengenai
batasan,
sasaran,
perkemban
gan
dan
ruang
lingkup
ilmu politik
Produk
: 50%
Peta
Konsep
dasar-dasar
ilmu politik
Tes
lisan 50%
(50%)

Carlton
Clymer
Rodee, dkk, 2008,
Pengantar
Ilmu
Politik,
PT.
Rajagrafindo

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Kepengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora yang sesuai
dengan keahliannya dalam

Batasan, sasaran,
perkembangan dan
ruang lingkup Ilmu
Politik
(CP2.01)
Mampu menguasai konsep
teoretis bidang
pengetahuan tertentu
secara umum (CP3.01)

1.
2.

3.

Pengertian
Ilmu Politik
Konsep
pokok
tentang
pengertian
ilmu politik
Sejarah dan
tokoh ilmu
politik





pada pertemuan sebelumnya
Secara bergantian mahasiswa
menjawab pertanyaan dari dosen
tentang batasan, sasaran,
perkembangan dan ruang lingkup
Ilmu Politik
Di bawah pengawasan Dosen,
MahasIswa mempresentasikan hasil
makalah mengenai batasan,
sasaran, perkembangan dan ruang
lingkup ilmu politik yang
dipresentasikan secara kelompok di
depan kelas menggunakan strategi
Group to Group Exchange dengan
langkah-langkah berikut:
1. Secara bergantian kelompok
mahasiswa mempresentasikan
makalah melalui slide power
point
2. Kelompok mahasiswa yang lain
memberikan tanggapan
maupun pertanyaan terhadap
kelompok mahasiswa yang
presentasi
3. Dosen dan mahasiswa
mengambil kesimpulan
bersama-sama dari hasil

mampu
menjelaskan
konsep pokok
tentang
pengertian
ilmu politik
2.3 Mahasiswa
mampu
membatasi
konsep pokok
tentang
pengertian
ilmu politik
2.4 Mahasiswa
mampu
memperjelas
sejarah
dan
tokoh
ilmu
politik
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Persada, Jakarta
F. Ijswara, SH,
LL.M,
1995,
Pengantar
Ilmu
Politik, Binacipta,
Bandung
Miriam Budiarjo,
2008,
Dasardasar Ilmu Politik
(Edisi Revisi), PT.
Gramedia
Pustaka
Utama,
Jakarta.

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU
URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Kepresentasi dan makalah yang
dikumpulkan mahasiswa

Dosen memberikan penguatan,
tanggapan dan menyampaikan
informasi yang belum diketahui oleh
siswa

Dosen mengakhiri pertemuan
dengan doa dan mengucapkan
hamdallah bersama-sama
Kegiatan Penugasan Terstruktur

Secara kelompok mahasiswa
membuat slide power point untuk
presentasi mengenai metode dan
pendekatan Ilmu politik yang akan
dipresentasikan di pertemuan
berikutnya
Kegiatan Belajar Mandiri

Mahasiswa menyusun ringkasan
mengenai Batasan, sasaran,
perkembangan dan ruang lingkup
Ilmu Politik

2 x 60 menit  Information Search
2.5 Mahasiswa
mampu
 The Study Group
membuat
slide
power
point metode
ddan
pendekatan
ilmu politik
2 x 60 menit Practice Rehearsal
2.6 Mahasiswa
Pairs
mampu
membuat
rangkuman
Batasan,
sasaran,
perkembanga
n dan ruang
lingkup Ilmu
Politik
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Produk
: 30%
Slide Power
Point
metode
dan
pendekatan
ilmu politik
Produk
: 20%
Rangkuman
Batasan,
sasaran,
perkemban
gan
dan
ruang
lingkup
Ilmu Politik

MATA KULIAH
SKS
KODE
PROGRAM STUDI
SEMESTER
NAMA DOSEN PENGAMPU
Kemampuan
URSE LEARNING OUTCOMES
yang
(Capaian PembelajaranDiharapkan
Mata Kuliah)
pada Setiap
Pertemuan

:
:
:
:
:
:
Bahan Kajian

DASAR-DASAR ILMU POLITIK
2
TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

1.
2.
Pengalaman
Waktu Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
: Setelah
mahasiswi:
Belajarmengikuti perkuliahan
(Menit) mahasiswa
Pembelajaran
yang digunakan
Mahasiswa
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

2.

Minggu KeKe-3
Mampu menerapkan
pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif
dalam konteks
pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora yang sesuai
dengan keahliannya
(CP2.01)
Mampu menguasai konsep
teoretis bidang
pengetahuan tertentu
secara umum (CP3.01)

Metode dan
pendekatan Ilmu
Politik
1. Pengertian
metodologi,
metode, dan
pendekatan
Ilmu Politik
2. Pendekatan
dalam ilmu
politik:
tradisionalis,
behavioral
dan pilihan
rassional

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Kegiatan Tatap Muka
2 x 50 menit Learning satrt with
3.1 Mahasiswa
Tes
Lisan 50%
mampu
(50%)

Dosen bersama mahasiswa membuka
a question
menelaah
perkuliahan dengan membaca doa
 Group to Group
pengertian

Dosen melakukan review materi pada
Exchange
metodologi,
pertemuan sebelumnya
 STAD
(Student
metode dan

Dosen menampilkan gambar maupun
Team
pendekatan
statmen mengenai metode dan
Achievement
Ilmu Politik
pendekatan ilmu politik kemudian
Division)
3.2 Mahasiswa
memberikan pertanyaan kepada
mampu
mahasiswa mengenai apa yang
menelaah
ditampilkan dalam slide.
pendekatan

Mahasiswa menyampaikan argumen
dalam
ilmu
mengenai penayangan pada slide
politik:
dan menjawab beberapa pertanyaan
tradisionalis,
yang diajukan oleh dosen mengenai
behavioral
metode dan pendekatan Ilmu politik
dan
pilihan

Di bawah pengawasan Dosen,
rassional
MahasIswa mempresentasikan hasil
makalah mengenai metode dan
pendekatan ilmu politik yang dibuat
secara kelompok di depan kelas
menggunakan strategi Group to
Group Exchange dengan langkahlangkah berikut:
1. Mahasiswa mempresentasikan
hasil diskusi mengenai metode
dan pendekatan ilmu politik
berdasarkan pada pertemuan
sebelumnya, sehingga terjadi
diskusi kelas. Kelompok
mahasiswa menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh
dosen.
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Carlton
Clymer
Rodee, dkk, 2008,
Pengantar
Ilmu
Politik,
PT.
Rajagrafindo
Persada, Jakarta
F. Ijswara, SH,
LL.M,
1995,
Pengantar
Ilmu
Politik, Binacipta,
Bandung
Miriam Budiarjo,
2008,
Dasardasar Ilmu Politik
(Edisi Revisi), PT.
Gramedia
Pustaka
Utama,
Jakarta.

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU
URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Ke2.

Mahasiswa mendapatkan hasil
skor dari hasil presentasi yang
dilakukan.
3. Berdasarkan hasil preentasi
yang dilakukan mahasiswa dan
dosen bersama sama menarik
kesimpulan.
4. Dosen memberikan informasi
mengenai metode dan
pendekatan ilmu politik yang
belum diketahui oleh
mahasiswa.

Dosen memberikan penguatan,
tanggapan dan menyampaikan
informasi yang belum diketahui oleh
siswa

Dosen mengakhiri pertemuan dengan
doa dan mengucapkan hamdallah
bersama-sama
Kegiatan Penugasan Terstruktur
2 x 60 menit  Information Search
3.3 Mahasiswa
mampu

Mahasiswa secara individu membuat
 Practice Rehearsal
membuat
rangkuman mengenai Hubungan
Pairs
rangkuman
Ilmu Politik dan keilmuan lainnya
mengenai
yang dikumpulkan pada pertemuan
Hubungan
berikutnya
Ilmu
Politik
dan keilmuan
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Produk
30%
:Rangkuma
n
Hubungan
Ilmu Politik
dan
keilmuan
lainnya

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU

Bahan Kajian

URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Ke-

Ke-4
Mampu menerapkan
pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif
dalam konteks
pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora yang sesuai
dengan keahliannya
(CP2.01)
Mampu menguasai konsep
teoretis bidang
pengetahuan tertentu
secara umum (CP3.01)

Hubungan Ilmu
Politik dan
keilmuan lainnya
1. Hubungan
ilmu politik
dengan
sosiologi
2. Hubungan
ilmu politik
dengan ilmu
hukum
3. Hubungan
ilmu politik
dengan ilmu
antropologi
4. Hubungan
ilmu politik

lainnya
Kegiatan Belajar Mandiri
2 x 60 menit Practice Rehearsal
3.4 Mahasiswa
Pairs
mampu

Mahasiswa menyusun makalah
menyusun
mengenai Hubungan Ilmu Politik dan
makalah
keilmuan lainnya
mengenai
Hubungan
Ilmu
Politik
dan keilmuan
lainnya
Kegiatan Tatap Muka
2 x 50 menit Learning start with
4.1 Mahasiswa
mampu

Dosen bersama mahasiswa
a question
menganalisis
membuka perkuliahan dengan
 Guided Teaching
hubungan
membaca doa
ilmu
politik

Dosen melakukan review materi
dengan
pada pertemuan sebelumnya
sosiologi

Dosen menampilkan slide mengenai
4.2
Mahasiswa
hubungan ilmu politik dan keilmuan
mampu
lainnya. Mahasiswa menanggapi apa
menganalisi
yang ditampilkan pada slide.
hubungan
Mahasiswa memberikan tanggapan
ilmu
politik
pada slide yang ditampilkan oleh
dengan ilmu
dosen.
hukum

Di bawah pengawasan Dosen,
4.3 Mahasiswa
MahasIswa mencari pasangan atau
mampu
kelompok kecil untuk mendiskusikan
menganalisis
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Produk :
makalah
Hubungan
Ilmu Politik
dan
keilmuan
lainnya

20%

Tes tertulis 70%
bentuk
uraian (n1,
40%)
Tes
lisan
(30%)

Carlton
Clymer
Rodee, dkk, 2008,
Pengantar
Ilmu
Politik,
PT.
Rajagrafindo
Persada, Jakarta
F. Ijswara, SH,
LL.M,
1995,
Pengantar
Ilmu
Politik, Binacipta,
Bandung
Miriam Budiarjo,
2008,
Dasardasar Ilmu Politik
(Edisi Revisi), PT.

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Kedengan ilmu
sejarah dan
lain-lain






dan mempertimbangkan mengenai
hubungan ilmu politik dan keilmuan
lainnya dengan menggunakan
strategi guided teaching dengan
langkah-langkah berikut:
1. Dosen mengawali materi
dengan pertanyaan.
2. Mahasiswa secara individu
menanggapi pertanyaan yang
diajukan oleh dosen. Dosen
memberikan jeda waktu
kepada Mahasiswa Mahasiswa
membentuk kelompok kecil
dan kemudian mendiskusikan
pertanyaan- pertanyaan yang
diajukan oleh dosen
3. Mahasiswa bergabung kembali
dan Dosen mencatat gagasangagasan Mahasiswa.
Dosen memberi penguatan.
Dosen memberikan penguatan,
tanggapan dan menyampaikan
informasi yang belum diketahui oleh
siswa
Dosen mengakhiri pertemuan
dengan doa dan mengucapkan
hamdallah bersama-sama

hubungan
ilmu
politik
dengan ilmu
antropologi
4.4 Mahasiswa
mampu
menganalisis
hubungan
ilmu
politik
dengan ilmu
sejarah
dan
laian lain
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Gramedia
Pustaka
Utama,
Jakarta.

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU

Bahan Kajian

URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu KeKegiatan Penugasan Terstruktur

Secara individu mahasiswa
menyusun kliping berupa tulisantulisan mengenai teori politik yang
dikumpulkan pada pertemuan
selanjutnya
Kegiatan Belajar Mandiri
Mahasiswa menyusun rangkuman
mengenai hasil diskusi mengenai
Hubungan Ilmu Politik dan keilmuan
lainnya

Ke-5
Mampu menerapkan
pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif
dalam konteks
pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora yang sesuai

Teori Politik
1. Pengertian
teori politik
2. Peran atau
fungsi dari
teori politik
3. Teori-teori
dalam ilmu
politik

Kegiatan Tatap Muka

Dosen bersama mahasiswa
membuka perkuliahan dengan
membaca doa

Dosen melakukan review materi
pada pertemuan sebelumnya

Dosen menampilkan slide mengenai
teori politik dan memberikan
pertanyaan kepada mahasiswa
mengenai apa yang ditampilkan
dalam slide.

2 x 60 menit Information search
4.5 Mahasiswa
Practice Rehearsal
mampu
Pairs
membuat
kliping
berupa
tulisan-tulisan
mengenai
teori politik
2 x 60 menit Practice Rehearsal
4.6 Mahasiswa
Pairs
mampu
merangkum
Hubungan
Ilmu
Politik
dan keilmuan
lainnya

Produk
: 20%
kliping
berupa
tulisantulisan
mengenai
teori politik

2 x 50 menit Learning start with
5.1 Mahasiswa
mampu
a question
menganalisis
 Group to Group
pengertian
Exchange
teori politik
 Problem solving
5.2 Mahasiswa
mampu
menganalisis
peran
atau
fungsi
dari
teori politik

Tes tertulis 70%
bentuk
uraian (n1,
40%)
Tes
lisan
(30%)
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Produk :
rangkuman
Hubungan
Ilmu Politik
dan
keilmuan
lainnya

10%

Carlton
Clymer
Rodee, dkk, 2008,
Pengantar
Ilmu
Politik,
PT.
Rajagrafindo
Persada, Jakarta
F. Ijswara, SH,
LL.M,
1995,
Pengantar
Ilmu
Politik, Binacipta,

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Kedengan keahliannya
(CP2.01)
Mampu menguasai konsep
teoretis bidang
pengetahuan tertentu
secara umum (CP3.01)





5.3 Mahasiswa
mampu
menganalisis
teori-teori
dalam
ilmu
politik

Mahasiswa menyampaikan argumen
mengenai penayangan pada slide
dan menjawab beberapa pertanyaan
yang diajukan oleh dosen mengenai
teori politik
Di bawah pengawasan Dosen,
MahasIswa mempresentasikan hasil
makalah mengenai teori politik
yang dibuat secara kelompok di
depan kelas menggunakan strategi
Group to Group Exchange dan
problem sollving dengan langkahlangkah berikut:
1. Dosen menampilkan dan
menyampaikan slide mengenai
teori politik. Mahasiswa
membentuk kelompok yang
terdiri dari 4-5 siswa.
2. Mahasiswa mendiskusikan
permasalahan yang diajukan
oleh dosen untuk masingmasing kelompok mengenai
teori politik. Mahasiswa
mendiskusikan permassalahan
tersebut.
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Bandung
Miriam Budiarjo,
2008,
Dasardasar Ilmu Politik
(Edisi Revisi), PT.
Gramedia
Pustaka
Utama,
Jakarta.

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU
URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Ke3.

Mahasiswa mempresentasikan
hasil diskusi mengenai
permasalahan yang diberikan
dosen.
4. Mahasiswa dan dosen
menyimpulkan hasil presentasi
dan kemudian dosen
memberikan penguatan,
pengarahan dan informasi yang
belum dimengerti oleh siswa.

Dosen memberikan penguatan,
tanggapan dan menyampaikan
informasi yang belum diketahui oleh
siswa

Dosen mengakhiri pertemuan
dengan doa dan mengucapkan
hamdallah bersama-sama
Kegiatan Penugasan Terstruktur
Secara individu mahasiswa
menyusun makalah mengenai
Kekuasaan sebagai kajian pokok
Ilmu Politik dan dikumpulkan pada
pertemuan yang akan datang

2 x 60 menit Information search
5.4 Mahasiswa
mampu
menyusun
Makalah
mengenai
Kekuasaan
sebagai
kajian pokok
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Produk
: 20%
Makalah
Kekuasaan
sebagai
kajian
pokok Ilmu
Politik

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU
URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu KeIlmu Politik
2 x 60 menit Practice Rehearsal
5.5 Mahasiswa
Pairs
mampu
menulis
rangkuman
mengenai
teori politik
Kekuasaan
Kegiatan Tatap Muka
2 x 50 menit Learning start with
6.1 Mahasiswa
sebagai
kajian
mampu

Dosen bersama mahasiswa
a question
pokok Ilmu Politik
menganalisis
membuka perkuliahan dengan
 STAD
(Student
1. Definisi
definisi
membaca doa
Teams
kekuasaan
kekuasaan

Dosen melakukan review materi
Achievement
2. Sumber
dalam politik
pada pertemuan sebelumnya
Division)
kekuasaan
6.2 Mahasiswa

Di bawah pengawasan Dosen,
3. Pengertian
mampu
MahasIswa mempresentasikan hasil
kekuasaan
menganalisis
makalah mengenai Kekuasaan
4. Wewenang
sumber
sebagai kajian pokok Ilmu Politik
dan
kekuasaan
yang dibuat secara kelompok di
pengaruh
dalam politik
depan kelas menggunakan strategi
6.3 Mahasiswa
STAD (Student Teams Achievement
mampu
Division) dengan langkah-langkah
menganalisis
berikut:
pengertian
1. Mahasiswa mempresentasikan
kekuasaan
hasil diskusi mengenai
politik
Kekuasaan sebagai kajian pokok
6.4 Mahasiswa
Ilmu Politik berdasarkan pada
mampu
pertemuan sebelumnya,
Kegiatan Belajar Mandiri
Secara individu mahasiswa
membuat rangkuman mengenai
teori politik

Ke-6

Mampu menerapkan
pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif
dalam konteks
pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora yang sesuai
dengan keahliannya
(CP2.01)
Mampu menguasai konsep
teoretis bidang
pengetahuan tertentu
secara umum (CP3.01)
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Produk
: 10%
rangkuman
teori politik

Tes tertulis 70%
bentuk
uraian (n1,
40%)
Tes
lisan
(30%)

Carlton
Clymer
Rodee, dkk, 2008,
Pengantar
Ilmu
Politik,
PT.
Rajagrafindo
Persada, Jakarta
F. Ijswara, SH,
LL.M,
1995,
Pengantar
Ilmu
Politik, Binacipta,
Bandung
Miriam Budiarjo,
2008,
Dasardasar Ilmu Politik
(Edisi Revisi), PT.
Gramedia
Pustaka
Utama,
Jakarta.

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU
URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Kesehingga terjadi diskusi kelas.
menganalisis
Kelompok mahasiswa menjawab
wewenang
pertanyaan yang diberikan oleh
dan pengaruh
dosen.
politik
2. Mahasiswa mendapatkan hasil
skor dari hasil presentasi yang
dilakukan.
3. Berdasarkan hasil preentasi
yang dilakukan mahasiswa dan
dosen bersama sama menarik
kesimpulan.
4. Dosen memberikan informasi
mengenai Kekuasaan sebagai
kajian pokok Ilmu Politik yang
belum difahami mahasiswa.

Dosen memberikan penguatan,
tanggapan dan menyampaikan
informasi yang belum diketahui oleh
siswa

Dosen mengakhiri pertemuan dengan
doa dan mengucapkan hamdallah
bersama-sama
Kegiatan Penugasan Terstruktur
2 x 60 menit Practice Rehearsal
6.5 Mahasiswa
Pairs
mampu

Mahasiswa menyusun rangkuman
menyusun
hasil diskusi mengani Kekuasaan
rangkuman
sebagai kajian pokok Ilmu Politik
hasil diskusi
secara perorangan dan dikumpulkan
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Produk
: 20%
rangkuman
hasil
diskusi
mengani

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU
URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Kedi pertemuan yang akan datang

Kegiatan Belajar Mandiri

Secara individu Mahasiswa
menyusun makalah mengenai
ideologi-ideologi dunia

Ke-7
Mampu menerapkan
pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif
dalam konteks
pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora yang sesuai
dengan keahliannya
(CP2.01)
Mampu menguasai konsep
teoretis bidang
pengetahuan tertentu

Ideologi-ideologi Kegiatan Tatap Muka
dunia

Dosen bersama mahasiswa
1. Ideologi
membuka perkuliahan dengan
membaca doa
sebagai

Dosen melakukan review materi
sumber
pada pertemuan sebelumnya
kekuasaan
dengan Dosen mengajak peserta
2. Liberalisme,
didik kembali mengingat pelajaran
Kapitalisme,
yang pernah disampaikan
Komunisme,
sebelumnya.
Marxisme,

Dosen mengajukan pertanyaan
Sosialisme,
kepada peserta didik terkait
Fasisme,
beberapa hal:
a. Apa saja yang masih diingat
Enviromental
tentang pelajaran terakhir kita?

mengani
Kekuasaan
sebagai
kajian pokok
Ilmu Politik
2 x 60 menit Practice Rehearsal
6.6 Mahasiswa
Pairs
mampu
Information search
menyusun
Learning journal
makalah
mengenai
ideologiideologi dunia
2 x 50 menit Reconnecting
7.1
Mahasiswa
Listening Team
mampu
memperjela
s
ideologi
sebagai
sumber
7.2
Mahasiswa
mampu
memperjela
s
liberalisme,
Kapitalisme,
Komunisme,
Marxisme,
Sosialisme,
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Kekuasaan
sebagai
kajian
pokok Ilmu
Politik
Produk
: 10%
makalah
makalah
mengenai
ideologiideologi
dunia
Tes tertulis 50%
bentuk
uraian (n1,
40%)
Tes
lisan
(30%)

Carlton
Clymer
Rodee, dkk, 2008,
Pengantar
Ilmu
Politik,
PT.
Rajagrafindo
Persada, Jakarta
F. Ijswara, SH,
LL.M,
1995,
Pengantar
Ilmu
Politik, Binacipta,
Bandung
Miriam
2008,

Budiarjo,
Dasar-

MATA KULIAH
SKS
KODE
PROGRAM STUDI
SEMESTER
NAMA DOSEN PENGAMPU
Kemampuan
URSE LEARNING OUTCOMES
yang
(Capaian PembelajaranDiharapkan
Mata Kuliah)
pada Setiap
Pertemuan

:
:
:
:
:
:

DASAR-DASAR ILMU POLITIK
2
TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

1.
2.
Pengalaman
Waktu Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
: Setelah
mahasiswi:
Belajarmengikuti perkuliahan
(Menit) mahasiswa
Pembelajaran
yang digunakan
Mahasiswa
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

Bahan Kajian

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Kesecara umum (CP3.01)

isme,
Feminisme





b. Sudahkah kalian membaca/
melakukan sesuatu berdasarkan apa
yang kita pelajari tersebut?
c. Pengalaman menarik apa yang
telah kalian miliki di antara
pelajaran-pelajaran?
Mengaitkan jawaban peserta didik
dengan topik yang akan dibahas
Dosen memberikan penguatan
Di bawah pengawasan Dosen,
MahasIswa mempresentasikan hasil
makalah mengenai Ideologi-ideologi
dunia yang dibuat secara kelompok
di depan kelas menggunakan
Listening Team dengan langkahlangkah berikut:
1. Dosen memberikan beberapa
pertanyaan kepada
mahasiswa mengenai ideologiiddeologi dunia untuk
mengetaui apa yang diketahui
oleh mahasiswa
2. Mahasiswa membentuk 4
kelompok, yang kemudian
masing masing kelompok
membehas mengenai ideologiideologi dunia
3. Mahasiswa mempresentasikan
hasil diskusinya yang
kemudian didengarkan oleh
kelompok yang lainnya
4. Mahasiswa bersama dosen di
akhir acara mengambil

Fasisme,
Enviroment
alisme,
Feminisme
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dasar Ilmu Politik
(Edisi Revisi), PT.
Gramedia
Pustaka
Utama,
Jakarta.

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU
URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Kekesimpulan dari prsentasi dan
dosen menjelaskan mengenai
materi materi yang belum
diketahui oleh siswa

Dosen memberikan penguatan dan
informasi yang belum diketahui
kepada mahasiswa

Dosen mengakhiri pertemuan
dengan doa dan mengucapkan
hamdallah bersama-sama
Kegiatan Penugasan Terstruktur

Mahasiswa membuat soal uraian
bebas sebanyak 5 nomor dan diikuti
dengan jawabannya dalam Ideologiideologi dunia. Dan dikumpulkan
pada pertemuan selanjutnya

Kegiatan Belajar Mandiri

Mahasiiswa menyusun makalah
mengenai Undang-Undang Dasar

2 x 60 menit Practice Rehearsal 7.3
Pairs

2 x 60 menit Practice Rehearsal 7.4
Pairs
Information search
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Mahasiswa
mampu
membuat 5
soal uraian
beserta
jawabannya
mengenai
Ideologiideologi
dunia
Mahasiswa
mampu
menyusun
makalah
mengenai
UndangUndang

Produk:
5 30%
soal uraian
beserta
jawabanny
a mengenai
Ideologiideologi
dunia
Produk
: 20%
makalah
mengenai
UndangUnang
Dasar

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU

Bahan Kajian

URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu KeDasar
Ke-8
Ke-9

UTS
Mampu menerapkan
pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif
dalam konteks
pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora yang sesuai
dengan keahliannya
(CP2.01)
Mampu menguasai konsep
teoretis bidang
pengetahuan tertentu
secara umum (CP3.01)

Undang-Undang
Dasar
1. Pengertian
undangundang
dasar
2. Ciri-ciri
undangundang
dasar
3. UndangUndang
Dasar di
Indonesia

Kegiatan Tatap Muka
2 x 50 menit Giving
question8.1

Dosen bersama mahasiswa
and
getting
membuka perkuliahan dengan
answers
membaca doa
 Reconnecting

Dosen melakukan review materi
 Group resume
pada pertemuan sebelumnya

Dosen menampilkan slide mengenai
Undang-Undang Dasar, dosen
8.2
memberikan pertanyaan kepada
mahasiswa mengenai apa yang
ditampilkan dalam slide.

Mahasiswa menjawab pertanyaan
yang berikan oleh dosen

Dosen menyampaikan UndangUndang Dassar dengan Group
8.3
resume dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Dosen dan Mahasiswa
bersepakat untuk membagi
menjadi beberapa kelompok
sesuai dengan materi yang akan
disampaikan
2. Dosen memberikan motivasi
kepada Mahasiswa bahwa

28

Mahasiswa
mampu
menganalisi
s
pengertian
undangundang
dasar
Mahasiswa
mampu
memperjela
s
ciri-ciri
undangundang
dasar
Mahasiswa
mampu
menganalisi
s UndangUndang
Dasar
di
Indonesia

Tes tertulis 70%
bentuk
uraian (n1,
40%)
Tes
lisan
(30%)

Carlton
Clymer
Rodee, dkk, 2008,
Pengantar
Ilmu
Politik,
PT.
Rajagrafindo
Persada, Jakarta
F. Ijswara, SH,
LL.M,
1995,
Pengantar
Ilmu
Politik, Binacipta,
Bandung
Miriam Budiarjo,
2008,
Dasardasar Ilmu Politik
(Edisi Revisi), PT.
Gramedia
Pustaka
Utama,
Jakarta.

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Ke-






mereka adalah kelompokkelompok hebat.
3. Dosen menyarankan Mahasiswa
bahwa salah satu cara
memahami suatu
pelajaran/pengetahuan adalah
dengan membuat resume
kelompok
4. Masing-masing kelompok
mendiskusikan materi yang
telah disepakati masing-masing.
5. Masing-masing kelompok
membuat rangkuman materi
yang telah didiskusikan.
6. Masing-masing kelompok
diminta oleh Dosen untuk
mempresentasikan hasil kerja
kelompoknya.
Dosen memeberikan penguatan.
Dosen memberikan pengutan
darihasil diskusi mahasiswa serta
memberikan informasi mengenai
Undang-Undang Dasar yang belum
diketahui oleh mahasiswa.
Dosen mengakhiri pertemuan
dengan doa dan mengucapkan
hamdallah bersama-sama
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MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU
URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Ke-

Ke-10
Mampu menerapkan
pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif
dalam konteks
pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan
menerapkan nilai

Kegiatan Penugasan Terstruktur

Mahasiswa secara individu
menyusun rangkuman hasil diskusi
Undang-Undang Dasar dan
dikumpulkan pada pertemuan
berikutnya

2 x 60 menit Practice Rehearsal 8.4
Pairs

Kegiatan Belajar Mandiri

Mahasiswa menyusun makalah
manfaat Negara sebagai konsep
politik secara individu

2 x 60 menit Information search 8.5

Negara sebagai Kegiatan Tatap Muka
konsep politik

Dosen bersama mahasiswa
1. Konsep
membuka perkuliahan dengan
membaca doa
negara

Dosen melakukan review materi
2. Asal
usul
pada pertemuan sebelumnya
negara

Dosen menampilkan slide mengenai
3. Bentuk
Negara sebagai konsep politik ,
negara
dosen memberikan pertanyaan

2 x 50 menit Giving
question10.1
and
getting
answers
 Strategi
Assessment
10.2
Search
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Mahasiswa
mampu
menulis
rangkuman
mengenai
UndangUndang
Dasar
Mahasiswa
mampu
menyusun
makalah
Negara
sebagai
konsep
politik
secara
individu
Mahasiswa
mampu
menelaah
konsep
negara
Mahasiswa
mampu
menganalisi
s asal usul

Produk
: 20%
rangkuman
mengenai
UndangUndang
Dasar
Produk
makalah
Negara
sebagai
konsep
politik

: 10%

Tes tertulis 70%
bentuk
uraian (n1,
40%)
Tes
lisan
(30%)

Carlton
Clymer
Rodee, dkk, 2008,
Pengantar
Ilmu
Politik,
PT.
Rajagrafindo
Persada, Jakarta
F. Ijswara, SH,
LL.M,
1995,

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Kehumaniora yang sesuai
dengan keahliannya
(CP2.01)
Mampu menguasai konsep
teoretis bidang
pengetahuan tertentu
secara umum (CP3.01)

4.
5.
6.
7.

Tujuan
Negara
Trias Politica
Pembagian
Kekuasaan
Pemisahan
Kekuasaan




kepada mahasiswa mengenai apa
yang ditampilkan dalam slide.
Mahasiswa menjawab pertanyaan
yang berikan oleh dosen
Dosen menyampaikan materi
mengenai Negara sebagai konsep
politik dengan Strategi Assessment
Search dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Dosen membuat pertanyaan
untuk mendalami
pengetahuan Mahasiswa
2. Pertanyaan yang dibuat lebih
bersifat menggali
pengetahuan dan ketertarikan
didik terhadap suatu hal
3. Dosen membagi kelas menjadi
beberapa kelompok yang
disesuaikan dengan jumlah
Mahasiswa di kelas
4. Dosen memberi pertanyaan
kepada Mahasiswa, dan
meminta Mahasiswa untuk
mewawancarai temannya satu
kelompok
5. Dosen memanggil seorang
Mahasiswa dari setiap

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
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negara
Mahasiswa
mampu
menganalisi
s
bentuk
negara
Mahasiswa
mampu
menganalisi
s
tujuan
negara
Mahasiswa
mampu
menganalisi
s
trias
politica
Mahasiswa
mampu
menganalisi
s
pembagian
kekuasaan
Mahassiswa
mampu
menganalisi
s
pemisahan

Pengantar
Ilmu
Politik, Binacipta,
Bandung
Miriam Budiarjo,
2008,
Dasardasar Ilmu Politik
(Edisi Revisi), PT.
Gramedia
Pustaka
Utama,
Jakarta.

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Ke-







kelompok untuk
menyampaikan hasil jawaban
dari pertanyaan yang
ditujukan kepadanya
6. Dosen meminta Mahasiswa
dengan pertanyaan yang
sama dari masing-masing
kelompok untuk
mengumpulkan data dan
meringkasnya
Dosen memberikan penguatan
Dosen memeberikan penguatan.
Dosen memberikan pengutan
darihasil diskusi mahasiswa serta
memberikan informasi mengenai
Negara sebagai konsep politik yang
belum diketahui oleh mahasiswa.
Dosen mengakhiri pertemuan
dengan doa dan mengucapkan
hamdallah bersama-sama

Kegiatan Penugasan Terstruktur

Mahasiswa secara kelompok
menyusun makalah yang
bersumberkan jurnal penelitian
mengenai State Auxiliary dan
dikumpulkn pada pertemuan

kekuasaan

2 x 60 menit Information search 10.8
Learning journal
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Mahasiswa
mampu
menyusun
makalah
yang
bersumberk

Produk
makalah
State
Auxiliary

: 20%

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU

Bahan Kajian

URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Keberikutnya

Ke-11
Mampu menerapkan
pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif
dalam konteks
pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi

State Auxiliary
1. Pengertian
state
auxiliary
2. Tujuan
keberadaan

Kegiatan Belajar Mandiri

Mahasiswa membuat soal uraian
bebas sebanyak 5 nomor yang
disertai jawaban mengenai Negara
sebagai konsep politik

2 x 60 menit Practice Rehearsal 10.9
Pairs

Kegiatan Tatap Muka

Dosen bersama mahasiswa
membuka perkuliahan dengan
membaca doa

Dosen melakukan review materi
pada pertemuan sebelumnya

Dosen menampilkan slide mengenai

2 x 50 menit Giving
question11.1
and
getting
answers
 Strategi
Class
Concern
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an
jurnal
penelitian
mengenai
State
Auxiliary
Mahasiswa
mampu
membuat
soal uraian
bebas
sebanyak 5
nomor
yang
disertai
jawaban
mengenai
Negara
sebagai
konsep
politik
Mahasiswa
mampu
menganalisi
s
pengertian
state
auxiliary

Produk
: 10%
soal
dan
jawaban
Negara
sebagai
konsep
politik

Tes tertulis 70%
bentuk
uraian (n1,
40%)
Tes
lisan
(30%)

Carlton
Clymer
Rodee, dkk, 2008,
Pengantar
Ilmu
Politik,
PT.
Rajagrafindo
Persada, Jakarta

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Keyang memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora yang sesuai
dengan keahliannya
(CP2.01)
Mampu menguasai konsep
teoretis bidang
pengetahuan tertentu
secara umum (CP3.01)

3.

state
auxiuliary
Bentukbentuk state
auxialiary




State Auxiliary, dosen memberikan
pertanyaan kepada mahasiswa
mengenai apa yang ditampilkan
dalam slide.
Mahasiswa menjawab pertanyaan
yang berikan oleh dosen
Dosen menyampaikan State
Auxiliary dengan Strategi Class
Concern dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Dosen menjelaskan kepada
Mahasiswa terkait kepedulian
mereka terhadap pelajaran.
Kepedulian tersebut mungkin
mencakup: tingkat kesulitan
pelajaran, bagaimana
berpartisipasi, bagaimana
memilih Dosen, cara mudah
membaca materi, jadwal
pelajaran
2. Dosen mencantumkan bagian
persoalan pada sebuah papan
atau flip chart
3. Dosen mempersilakan kepada
Mahasiswa untuk
menambahkan beberapa
persoalan

11.2

11.3
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Mahasiswa
mampu
menganalisi
s
tujuan
keberadaan
state
auxiuliary
Mahasiswa
mampu
menganalisi
s
bentukbentuk
state
auxialiary

F. Ijswara, SH,
LL.M,
1995,
Pengantar
Ilmu
Politik, Binacipta,
Bandung
Miriam Budiarjo,
2008,
Dasardasar Ilmu Politik
(Edisi Revisi), PT.
Gramedia
Pustaka
Utama,
Jakarta.

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU
URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Ke4.

Dosen meminta Mahasiswa
untuk menetapkan prosedur
pemilihan 3 masalah penting
5. Dosen membentuk kelas ke
dalam 3 kelompok dan meminta
setiap kelompok untuk
mengurai tentang salah satu
dari masalah tersebut
6. Dosen meminta kelompok untuk
merangkum hasil diskusinya

Dosen memberikan penguatan

Dosen memberikan penguatan

Dosen memeberikan penguatan.

Dosen memberikan pengutan
darihasil diskusi mahasiswa serta
memberikan informasi mengenai
State Auxiliary berbagai aspek
kehidupan yang belum diketahui
oleh mahasiswa.

Dosen mengakhiri pertemuan
dengan doa dan mengucapkan
hamdallah bersama-sama
Kegiatan Penugasan Terstruktur
2 x 60 menit Information search 11.4
Learning journal

Mahasiswa secara kelompok
menyusun makalah dan power point
untuk presentasi mengenai Interest

35

Mahasiswa
mampu
menyusun
makalah
dan power

Produk
: 20%
makalah
dan power
point
mengenai

MATA KULIAH
SKS
KODE
PROGRAM STUDI
SEMESTER
NAMA DOSEN PENGAMPU
Kemampuan
URSE LEARNING OUTCOMES
yang
(Capaian PembelajaranDiharapkan
Mata Kuliah)
pada Setiap
Pertemuan

:
:
:
:
:
:
Bahan Kajian

DASAR-DASAR ILMU POLITIK
2
TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

1.
2.
Pengalaman
Waktu Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
: Setelah
mahasiswi:
Belajarmengikuti perkuliahan
(Menit) mahasiswa
Pembelajaran
yang digunakan
Mahasiswa
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Kegroup, pressure group, civil society
dan partai politik yang dikumpulkan
pada pertemuan berikutnya

Kegiatan Belajar Mandiri
2 x 60 menit Practice Rehearsal 11.5
Pairs

Mahasiswa secara individu membuat
rangkuman mengenai State Auxiliary
berbagai aspek kehidupan

Ke-12
Mampu menerapkan
pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif
dalam konteks
pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora yang sesuai
dengan keahliannya
(CP2.01)
Mampu menguasai konsep
teoretis bidang
pengetahuan tertentu

Interest
group, Kegiatan Tatap Muka
2 x 50 menit Giving
question12.1
pressure group,

Dosen bersama mahasiswa
and
getting
civil society dan
membuka perkuliahan dengan
answers
partai politik
membaca doa
 Learning
starts
1. Pengertian

Dosen melakukan review materi
with a qoestion
interest
pada pertemuan sebelumnya
 Group to Group
group
dan

Dosen menampilkan slide Interest
Exchange
group, pressure group, civil society
pressure
dan partai politik kemudian
groip
12.2
memberikan pertanyaan kepada
2. Jenis-jenis
mahasiswa mengenai apa yang
interest
ditampilkan dalam slide.
group

Mahasiswa menyampaikan argumen
3. Pengertian
mengenai penayangan pada slide
civil society
dan menjawab beberapa pertanyaan
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point untuk
presentasi
mengenai
mengenai
Interest
group,
pressure
group, civil
society dan
partai
politik
Mahasiswa
mampu
membuat
rangkuman
mengenai
State
Auxiliary
Mahasiswa
mampu
menganalisi
s
pengertian
interest
group dan
pressure
groip
Mahasiswa
mampu
menganalisi
s jenis-jenis
interest
group

Interest
group,
pressure
group, civil
society dan
partai
politik

Produk
: 10%
rangkuman
studi
geografi
berbagai
State
Auxiliary
Tes tertulis 70%
bentuk
uraian (n1,
40%)
Tes
lisan
(30%)

Carlton
Clymer
Rodee, dkk, 2008,
Pengantar
Ilmu
Politik,
PT.
Rajagrafindo
Persada, Jakarta
F. Ijswara, SH,
LL.M,
1995,
Pengantar
Ilmu
Politik, Binacipta,
Bandung
Miriam
2008,

Budiarjo,
Dasar-

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Kesecara umum (CP3.01)

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Perbedaan
civil society
dan
aktor
negara
lainnya
Bentukbentuk civil
society
Pengertian
partai politik
Teori
kemunculan
partai politik
Fungsi partai
politik
Bentukbentuk
sistem
kepartain





yang diajukan oleh dosen mengenai
Interest group, pressure group, civil
society dan partai politik
Di bawah pengawasan Dosen,
MahasIswa mempresentasikan hasil
makalah mengenai Interest group,
pressure group, civil society dan
partai politik yang dibuat secara
kelompok di depan kelas
menggunakan strategi Group to
Group Exchange dengan langkahlangkah berikut:
1. Secara bergantian kelompok
mahasiswa mempresentasikan
makalah melalui slide power
point
2. Kelompok mahasiswa yang lain
memberikan tanggapan
maupun pertanyaan terhadap
kelompok mahasiswa yang
presentasi
3. Dosen dan mahasiswa
mengambil kesimpulan
bersama-sama dari hasil
presentasi dan makalah yang
dikumpulkan mahasiswa
Dosen memberikan penguatan,

12.3

12.4

12.5

12.6
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Mehasiswa
mampu
menganalisi
s
pengertian
civil society
Mahasiswa
mampu
membedak
an
perbedaan
civil society
dan
aktor
negara
lainnya
Mahasiswa
mampu
menganalisi
s
bentukbentuk civil
society
Mahasiswa
mampu
menganalisi
s
pengertian
partai

dasar Ilmu Politik
(Edisi Revisi), PT.
Gramedia
Pustaka
Utama,
Jakarta.

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Ke-



tanggapan dan menyampaikan
informasi yang belum diketahui oleh
siswa
Dosen mengakhiri pertemuan
dengan doa dan mengucapkan
hamdallah bersama-sama

12.7

12.8

Kegiatan Penugasan Terstruktur

Mahasiswa secara kelompok
mencari jurnal mengenai HAM dan
Demokrasi yang akan dikumpulkan
pada pertemuan berikutnya

2 x 60 menit Learning journal

Kegiatan Belajar Mandiri

Mahasiswa menyusun ringkasan
mengenai Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik

2 x 60 menit Practice Rehearsal 12.10
Pairs
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12.9

politik
Mahasiswa
mampu
menganalisi
s
teori
kemunculan
partai
politik
Mahasiswa
mampu
membedak
an bentukbentuk
sistem
kepartaian
Mahasiswa
mampu
ampu
memperjela
s HAM dan
Demokrasi
Mahasiswa
mampu
meranggku
m
materi
yang
dipelajari

Produk
: 20%
analisis
dari jurnal
HAM
dan
Demokrasi
Produk
: 10%
Rangkuman
Interest
group,
pressure
group, civil

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU
URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Ke-

Ke-13

Mampu menerapkan
pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif
dalam konteks
pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora yang sesuai
dengan keahliannya
(CP2.01)
Mampu menguasai konsep
teoretis bidang
pengetahuan tertentu
secara umum (CP3.01)

HAM
dan Kegiatan Tatap Muka
Demokrasi

Dosen bersama mahasiswa
1. Pengertian
membuka perkuliahan dengan
membaca doa
HAM

Dosen melakukan review materi
2. Pengertian
pada pertemuan sebelumnya
Demokrasi

Dosen memberikan pertanyaan
3. Korelasi
kepada mahasiswa mengenai HAM
antara HAM
dan Demokrasidi sekolah Mahasiswa
dan
menyampaikan argumen dan
Demokrasi
menjawab beberapa pertanyaan
4. Jenis-jenis
yang diajukan oleh dosen
Demokrasi

Dosen menyampaikan HAM dan
Demokrasi dengan menggunakan
strategi active knowledge sharing
dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Dosen menyiapkan

2 x 50 menit Giving
question13.1
and
getting
answers
 Learning
starts
with a qoestion
 Active knowledge13.2
sharing

13.3

13.4
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tentang
Studi
Interest
group,
pressure
group, civil
society dan
partai
politik
Mahasiswa
mampu
memahami
pengertian
HAM
Mahasiswa
mampu
memahami
pengertian
demokrasi
Mahasiswa
mampu
menganalisi
s
korelasi
antara HAM
dan
Demokrasi
Mahasiswa

society dan
partai
politik

Tes tertulis 70%
bentuk
uraian (n1,
40%)
Tes
lisan
(30%)

Carlton
Clymer
Rodee, dkk, 2008,
Pengantar
Ilmu
Politik,
PT.
Rajagrafindo
Persada, Jakarta
F. Ijswara, SH,
LL.M,
1995,
Pengantar
Ilmu
Politik, Binacipta,
Bandung
Miriam Budiarjo,
2008,
Dasardasar Ilmu Politik
(Edisi Revisi), PT.
Gramedia

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU
URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Kepertanyaan-pertanyaan yang
sesuai dengan materi
pembelajaran.
2. Secara berurutan Mahasiswa
menjawab pertanyaanpertanyaan yang sudah
disiapkan Dosen yang
berkaitan tentang tema
pelajaran sesuai kemampuan
mereka.
3. Mahasiswa melakukan sharing
jawaban dengan teman
dekatnya.

Mahasiswa mendengarkan
penjelasan yang lebih detail dari
Dosen tentang topik yang sedang
dibahas

Dosen memberikan penguatan,
tanggapan dan menyampaikan
informasi yang belum diketahui oleh
siswa

Dosen mengakhiri pertemuan
dengan doa dan mengucapkan
hamdallah bersama-sama
Kegiatan Penugasan Terstruktur
Mahasiswa secara kelompok
menyiapkan power point untuk

mampu
membedak
an
jenisjenis
demoktasi

2 x 60 menit  Information Search 13.5
 The Study Group
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Mahasiswa Produk
: 20%
mampu
power point
menyiapkan Hubungan

Pustaka
Jakarta.

Utama,

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU
URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Kepresentasi mengenai Hubungan
Internasional
Kegiatan Belajar Mandiri

Mahasiswa membuat rangkuman
hasil dari pembelajaran active
knowledge sharing HAM dan
Demokrasi
Ke-14
Mampu menerapkan
pemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif
dalam konteks
pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora yang sesuai
dengan keahliannya
(CP2.01)
Mampu menguasai konsep
teoretis bidang
pengetahuan tertentu
secara umum (CP3.01)

2 x 60 menit Practice Rehearsal 13.6
Pairs

Hubungan
Kegiatan Tatap Muka
2 x 50 menit Giving
question14.1
Internasional

Dosen bersama mahasiswa
and
getting
1. Pengertian
membuka perkuliahan dengan
answers
membaca doa
hubungan
 Learning
starts

Dosen melakukan review materi
with a qoestion
internasional
pada pertemuan sebelumnya
 Group to Group
2. Negara yang

Dosen menampilkan gambar
Exchange
berdaulat
14.2
mengenai Hubungan Internasional
3. Nasionalisme
kemudian memberikan pertanyaan
4. Imperealism
kepada mahasiswa mengenai apa
e
yang ditampilkan dalam slide.
5. Diplomasi

Mahasiswa menyampaikan argumen
mengenai penayangan pada slide
dan menjawab beberapa pertanyaan
14.3
yang diajukan oleh dosen mengenai
Hubungan Internasional
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power point
Hubungan
Internasion
al
Mahasiswa
mampu
menyusun
rangkuman
HAM
dan
Demokrasi
Mahasiswa
mampu
memahami
pengertian
hubungan
internasion
al
Mahasiswa
mampu
menganalisi
s mengenai
Negara
yang
berdaulat
Mahasiswa
mampu
memahami

Internasion
al
Produk
: 10%
rangkuman
HAM
dan
Demokrasi

Tes tertulis 70%
bentuk
uraian (n1,
40%)
Tes
lisan
(30%)

Carlton
Clymer
Rodee, dkk, 2008,
Pengantar
Ilmu
Politik,
PT.
Rajagrafindo
Persada, Jakarta
F. Ijswara, SH,
LL.M,
1995,
Pengantar
Ilmu
Politik, Binacipta,
Bandung
Miriam Budiarjo,
2008,
Dasardasar Ilmu Politik
(Edisi Revisi), PT.

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Ke



pengertian
Nasionalism
e,
Imperealism
e,
Diplomasi

Di bawah pengawasan Dosen,
MahasIswa mempresentasikan hasil
diskusi dan power point mengenai
pembelajaran Hubungan
Internasional yang dibuat secara
kelompok di depan kelas
menggunakan strategi Group to
Group Exchange dengan langkahlangkah berikut:
1. Secara bergantian kelompok
mahasiswa mempresentasikan
makalah melalui slide power
point
2. Kelompok mahasiswa yang
lain memberikan tanggapan
maupun pertanyaan terhadap
kelompok mahasiswa yang
presentasi
3. Dosen dan mahasiswa
mengambil kesimpulan
bersama-sama dari hasil
presentasi dan makalah yang
dikumpulkan mahasiswa
Dosen memberikan penguatan,
tanggapan dan menyampaikan
informasi yang belum diketahui oleh
siswa

42

Gramedia
Pustaka
Utama,
Jakarta.

MATA KULIAH
Kemampuan
yang
SKS
KODE
Diharapkan
pada Setiap
PROGRAM STUDI
SEMESTER
Pertemuan
NAMA DOSEN PENGAMPU

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)

URSE LEARNING OUTCOMES
(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

2.

Parameter
KKNI
Level
6
Aspek
Kemampuan Kerja
Umum



Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan keahliannya dalam peta konsep dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran,
perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
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dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik, State Auxiliaary, Interest group, pressure
group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi, Hubunga Internasional (CP2.01)

Minggu Ke

Dosen mengakhiri pertemuan
dengan doa dan mengucapkan
hamdallah bersama-sama
Kegiatan Penugasan Terstruktur

Mahasiswa secara kelompok
menyusun makalah, power point
mengenai garis-garis besar dalam
dasar-dasar ilmu politik yang
dilaksanakan di pertemuan
selanjutnya

Ke-15
Mampu menerapkan

Review
perkuliahan

dan

2 x 60 menit Information search 14.4
Practice Rehearsal
Pairs

Kegiatan Belajar Mandiri

Mahasiswa membuat soal uraian
bebas dan disertai jawaban
sebanyak 5 soal mengenai
Hubungan Internasional

2 x 60 menit Practice Rehearsal 14.5
Pairs

Kegiatan Tatap Muka

Dosen bersama mahasiswa

2 x 50 menit Giving
and
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Mahasiswa
mampu
menyusun
makalah,
power point
mengenai
garis-garis
besar
dalam
dasar-dasar
ilmu politik

Produk
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makalah,
power point
menyusun
makalah,
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garis-garis
besar
dalam
dasar-dasar
ilmu politik
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membuat
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soal
dan Hubungan
jawaban
Internasion
pembelajar al
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Hubungan
Internasion
al
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bentuk

Carlton
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Rodee, dkk, 2008,
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NAMA DOSEN PENGAMPU

Bahan Kajian

: Pengalaman
DASAR-DASAR ILMU
Waktu
POLITIK
Belajar
Strategi/Metode
Indikator
Penilaian
Bobot
Daftar Referensi
(Menit)
Pembelajaran
yang digunakan
: 2Belajar
: Mahasiswa
: TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
:
: 1.
2.
: Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mahasiswi:
1. Parameter
KKNI
 Mampu menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dalam peta konsep
Level
6
Aspek
dasar-dasar ilmu politik, Batasan, sasaran, perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan
Pengetahuan
pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai
Umum
kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi dunia, Undang-Undang Dasar, Begara sebagai konsep politik,
State Auxiliaary, Interest group, pressure group, civil society dan partai politik, HAM dan Demokrasi,
Hubunga Internasional (CP3.01)
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Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
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perkembangan dari ruang lingkup ilmu politik, Metode dan pendekatan ilmu politik, hubungan ilmu
politik dan keilmuan lainnya, teori politik, kekuasaan sebagai kajian pokok ilmu politik, ideologi-ideologi
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Minggu Kepemikiran logis, kritis,
sistematis, dan inovatif
dalam konteks
pengembangan atau
implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora yang sesuai
dengan keahliannya
(CP2.01)
Mampu menguasai konsep
teoretis bidang
pengetahuan tertentu
secara umum (CP3.01)

penunup
1. Rangkaian
alur
pembelajara
n
2. Keterkaitan
antar
sub
bahasan dan
pokok-pokok
pembahasan








membuka perkuliahan dengan
membaca doa
Dosen melakukan review materi
pada pertemuan sebelumnya
Dosen menampilkan gambar
mengenai garis besar Dasar-dasar
ilmu politik kemudian memberikan
pertanyaan kepada mahasiswa
mengenai apa yang ditampilkan
dalam slide.
Mahasiswa menyampaikan argumen
mengenai penayangan pada slide
dan menjawab beberapa pertanyaan
yang diajukan oleh dosen mengenai
garis besar Dasar-dasar ilmu politik
Di bawah pengawasan Dosen,
MahasIswa mempresentasikan hasil
diskusi dan power point mengenai
pembelajaran garis besar Dasardasar ilmu politik yang dibuat secara
kelompok di depan kelas
menggunakan strategi Group to
Group Exchange dengan langkahlangkah berikut:
1. Secara bergantian kelompok
mahasiswa mempresentasikan
makalah melalui slide power

answers
 Learning
starts
with a qoestion
 Group to Group
Exchange

15.2
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menyimpulk
an
rangkaian
alur
pembelajar
an
dalam
Dasar-Dasar
Ilmu Politik
Mahasiswa
mampu
menganalisi
s
keterkaitan
antara sub
bahasan
dan pokokpokok
bahasab
dalam
Dasar-Dasar
Ilmu Politik

uraian (n1,
40%)
Tes
lisan
(30%)

Pengantar
Ilmu
Politik,
PT.
Rajagrafindo
Persada, Jakarta
F. Ijswara, SH,
LL.M,
1995,
Pengantar
Ilmu
Politik, Binacipta,
Bandung
Miriam Budiarjo,
2008,
Dasardasar Ilmu Politik
(Edisi Revisi), PT.
Gramedia
Pustaka
Utama,
Jakarta.
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Minggu Kepoint
Kelompok mahasiswa yang
lain memberikan tanggapan
maupun pertanyaan terhadap
kelompok mahasiswa yang
presentasi
3. Dosen dan mahasiswa
mengambil kesimpulan
bersama-sama dari hasil
presentasi dan makalah yang
dikumpulkan mahasiswa

Dosen memberikan penguatan,
tanggapan dan menyampaikan
informasi yang belum diketahui oleh
siswa

Dosen mengakhiri pertemuan
dengan doa dan mengucapkan
hamdallah bersama-sama
Kegiatan Penugasan Terstruktur

Mahasiswa secara individu
menyusun makalah mengenai garis
besar Dasar-dasar ilmu politik
2.

Kegiatan Belajar Mandiri

Mahasiswa membuat power point

2 x 60 menit Information search 15.3
Practice Rehearsal
Pairs

2 x 60 menit Information search 15.4
Practice Rehearsal
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Minggu Kedengan tema yang sudah ditentukan
oleh dosen garis besar Dasar-dasar
ilmu politik
Ke-16

Pairs

UAS
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membuat
power point
garis besar
Dasar-dasar
ilmu politik

garis besar
Dasardasar ilmu
politik

