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Rencana Pembelajaran Tatap Muka 

Pertemuan Ke Tahap Kegiatan Pembelajaran 

 
 
 
 
 
1 

Pendahuluan  Membuat kontrak kuliah dengan mahasiswa 

 Menjelaskan garis besar dan tujuan perkuliahan pertama 

Inti  Menjelaskan secara garis besar pengertian, tujuan dan manfaat desain 
pembelajaran matematika 

 Mengarahkan diskusi kelas untuk membahas ruang lingkup materi desain 
pembelajaran matematika 

 Dosen memberikan konfirmasi berupa klarifikasi, reward, atau penjelasan 
tambahan mengacu pada hasil diskusi kelas.  

Penutup  Membagi mahasiswa dalam 4 kelompok. Setiap kelompok ditugaskan mengkaji 
1 model desain pembelajaran, kemudian membuat makalah untuk 
dipersentasekan pada pertemuan ke-2. 

 Tugas sebagai berikut: kelompok 1: Model PPSI, kelompok 2: Model Dick and 
Carrey, kelompok 3: Model Kemp, dan kelompok 4: Model ASSURE.  

 
 
 

Pendahuluan  Menjelaskan garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan tujuan 
yang diharapkan 

 Mengelola kelas untuk mempersiapkan persentasi kelompok dan diskusi 
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Inti  Menugaskan kelompok 1 untuk mempersentasikan model PPSI  

 Mengarahkan diskusi kelas 

 Dosen memberikan klarifikasi, atau penjelasan tambahan.  

 Menugaskan kelompok 2  untuk mempersentasikan model Dick and Carrey 

 Mengarahkan diskusi kelas 

 Dosen memberikan klarifikasi, atau penjelasan tambahan.  

Penutup  Bersama maasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskankelompok 1 dan kelompok 2 untuk merevisi makalah dan 
powerpointnya sesuai dengan masukan selama proses diskusi. 
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Pendahuluan  Menjelaskan garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan tujuan 
yang diharapkan 

 Mengelola kelas untuk mempersiapkan persentasi kelompok dan diskusi 

Inti  Menugaskan kelompok 3 untuk mempersentasikan model Kemp  

 Mengarahkan diskusi kelas 

 Dosen memberikan klarifikasi, atau penjelasan tambahan.  

 Menugaskan kelompok 4  untuk mempersentasikan model ASSURE 

 Mengarahkan diskusi kelas 

 Dosen memberikan klarifikasi, atau penjelasan tambahan. 

Penutup  Bersama maasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok 3 dan kelompok 4 untuk merevisi makalah dan 
powerpointnya sesuai dengan masukan selama proses diskusi. 

 Membagi siswa menjadi 4 kelompok dengan masing-masing kelompok 
mendapat 1 sub materi untuk dipersentasikan pada pertemuan ke-5 
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Pendahuluan  Menjelaskan materi pembelajaran dan tujuannya 

Inti  Menjelaskan tentang analisis instruksional  

 Dosen mengarahkan mahasiswa untuk mengkaji  materi pada kurikulum 2013 

 Mendiskusikan hasil kajiannya. 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusinya 

 
 

Pendahuluan  Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi  
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Inti  Kelompok 1 ditugaskan untuk mempersentasikan materi  tentang analisis 
peserta didik 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

 Kelompok 2 ditugaskan untuk mempersentasikan materi tentang desain 
kompetensi 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok 1, dan 2, untuk merevisi hasil kerjanya sesuai dengan 
masukan selama berdiskusi  
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Pendahuluan  Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi 

Inti  Kelompok 3 ditugaskan untuk mempersentasikan materi tentang desain 
kompetensi (lanjutan)  

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

 Kelompok 4 ditugaskan untuk mempersentasikan materi tentang 
pengembangan silabus pembelajaran 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

 Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok 3 dan 4,  untuk merevisi hasil kerjanya sesuai dengan 
masukan selama berdiskusi 

 Membagi mahasiswa menjadi 4 kelompok, dengan masing-masing kelompok 
mendapat 1 topik dibuat makalah untuk dipersentasikan pada pertemuan ke-7 
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Pendahuluan  Menjelaskan tujuan perkuliahan dan kegiatan yang akan dilakukan pada 
pertemuan ke-7  

 Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi 



Inti  Kelompok 1 ditugaskan untuk mempersentasikan materi tentang 
pengembangan silabus (lanjutan)  

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

 Kelompok 2 ditugaskan untuk mempersentasikan materi tentang 
pengembangan RPP 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok 1 dan 2,  untuk merevisi hasil kerjanya sesuai dengan 
masukan selama berdiskusi 
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Pendahuluan  Menjelaskan tujuan perkuliahan dan kegiatan yang akan dilakukan pada 
pertemuan ke-9  

 Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi 

Inti  Kelompok 3 ditugaskan untuk mempersentasikan materi tentang 
pengembangan RPP (lanjutan)  

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

 Kelompok 4 ditugaskan untuk mempersentasikan materi tentang 
pengembangan bahan ajar 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok 3 dan 4,  untuk merevisi hasil kerjanya sesuai dengan 
masukan selama berdiskusi 

 Membagi mahasiswa menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok mendapat 
1 topik materi dibut makalah untuk dipersentasikan pada pertemuan ke-10 

 Pendahuluan  Menjelaskan tujuan perkuliahan dan kegiatan yang akan dilakukan pada 



10 pertemuan ke-10  

 Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi 

Inti  Kelompok 1 ditugaskan untuk mempersentasikan materi tentang 
pengembangan RPP (lanjutan)  

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

 Kelompok 2 ditugaskan untuk mempersentasikan materi tentang konep dasar 
bahan ajar 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok 1 dan 2,  untuk merevisi hasil kerjanya sesuai dengan 
masukan selama berdiskusi 
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Pendahuluan  Menjelaskan tujuan perkuliahan dan kegiatan yang akan dilakukan pada 
pertemuan ke-11  

 Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi 

Inti  Kelompok 3 ditugaskan untuk mempersentasikan materi tentang jenis-jenis 
bahan ajar 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

 Kelompok 4 ditugaskan untuk mempersentasikan materi tentang struktur 
bahan ajar 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok 3 dan 4,  untuk merevisi hasil kerjanya sesuai dengan 
masukan selama berdiskusi 

 Pendahuluan  Menjelaskan tujuan perkuliahan dan kegiatan yang akan dilakukan pada 



12 pertemuan ke-12  

 Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi 

Inti  Kelompok 5 ditugaskan untuk mempersentasikan materi tentang criteria 
penilaianbahan ajar 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

 Dosen merangkum hasil persentasi dan diskusi mulai dari materi pada 
pertemuan pertama sampai pertemuan ke-12 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok 5,  untuk merevisi hasil kerjanya sesuai dengan 
masukan selama berdiskusi 

 Menugaskan mahasiswa untuk membuat silabus, RPP, dan bahan ajar 
SMP,SMA, dan SMK secara perorangan untuk dipersentasikan pada pertemuan 
ke-13  
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Pendahuluan  Menjelaskan tujuan perkuliahan dan kegiatan yang akan dilakukan pada 
pertemuan ke-13  

 Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi 

Inti  Secara acak meminta 1 mahasiswa untuk mempersentasikan tentang silabus, 
RPP dan bahan ajar untuk SMP 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan mahasiswa yang selesai persentasi,  untuk merevisi hasil kerjanya 
sesuai dengan masukan selama berdiskusi 
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Pendahuluan  Menjelaskan tujuan perkuliahan dan kegiatan yang akan dilakukan pada 
pertemuan ke-14  

 Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi 



Inti  Secara acak meminta 1 mahasiswa untuk mempersentasikan tentang silabus, 
RPP dan bahan ajar untuk SMA 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan mahasiswa yang selesai persentasi,  untuk merevisi hasil kerjanya 
sesuai dengan masukan selama berdiskusi 
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Pendahuluan  Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi 

Inti  Secara acak meminta 1 mahasiswa untuk mempersentasikan tentang silabus, 
RPP dan bahan ajar untuk SMK 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan mahasiswa yang selesai persentasi,  untuk merevisi hasil kerjanya 
sesuai dengan masukan selama berdiskusi 
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