Satuan Acara Pengajaran
UUI11001 - MPK Terintegrasi
Pengajar
Erwin Ivan Vinanda S.Hum

Minggu 1
Materi

Pengantar MPKT
CL dan PBL

Media

OHP atau LCD

Referensi

1 Buku modul MPKT
2 Buku rujukan utama,
3 Buku Modul Bahasa Indonesia

Aktivitas

1 Penjelasan MPKT (30 menit)
2 Penjelasan jenis tugas MPKT dan jadwal kegiatan (15 menit)
3 Penjelasan tentang CL dan PBL, serta pembentukan kelompok (30 menit)
4 Penjelasan dan pengisian borang (30 menit)
5 Penjelasan Information Literacy (30 menit)

Minggu 2
Materi

Logika, Filsafat Ilmu, dan Pancasila

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT
Modul-1. Bahasa Indonesia

Aktivitas

Diskusi dalam kelompok focus group masing-masing membahas lingkup
subpokok bahasan secara mendalam, membangun pengetahuan bersama.
Latihan bersama dalam kelas menandai laras ilmiah dan bidang ilmu
(peristilahan) dan menarik kesimpulan mengenai laras ilmiah (20 Menit)

Minggu 3
Materi

Logika, Filsafat Ilmu, dan Pancasila

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT
Modul-2: Bahasa Indonesia

Aktivitas

Diskusi dalamkelompok focus group (FG), berbagi informasi tentang isi buku
yang telah dibaca sambil mengisi borang A-1, dan merangkum ke dalam satu
tema lingkup subpokok bahasan masing-masing. Kelompok membuat resume
hasil diskusi tentang lingkup subpokok bahasan, untuk dibawa ke home group
agar memperoleh informasi yang sama.
Membahas borang diskusi-1 (10 Menit)
Membaca kutipan-kutipandalam setiap bidang ilmu(20 Menit)
Diskusi mengenai tugas mandiri, makalah, dan presentasi (20 Menit)

Minggu 4
Materi

Logika, Filsafat Ilmu, dan Pancasila

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT
Modul-3. Bahasa Indonesia

Aktivitas

Membagi borang B-1 dan membahas cara mengisinya.
Diskusi kelompok home group menghimpun pengetahuan 6 lingkup subpokok
bahasan ke dalam subpokok bahasan menjadi satu kesatuan yang menyeluruh,
dan memberi contoh topik: Pendidikan Nasional:Sudahkah menghargai
keragaman?
Mempersiapkan presentasi hasil diskusi home group. Presentasi akan diwakili
oleh salah satu anggota kelompok home group, yang penentuannya akan
dilakukan di pertemuan ke-4
Kelas membaca bersama teks pendek yang telah disiapkan (10 Menit)
Membahas prasyarat penyajian lisan dengan peragaan oleh mahasiswa di depan
kelas berdasarkan teks pendek yang telah disiapkan (40 menit)

Minggu 5
Materi

Logika, Filsafat Ilmu, dan Pancasila

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT

Aktivitas

Pembagian borang C-1 dan penjelasan pengisiannya. Penilaian dilakukan
dengan objektif. Menentukan wakil kelompok untuk presentasi dengan cara
diundi.
Presentasi hasil diskusi home group sambil mengisi borang C1 dan diskusi kelas.
Rangkuman dan penjelasan subpokok bahasan
Presentasi subpokok bahasan filsafat,logika,etika.

Minggu 6
Materi

Etika, Ideologi, Pancasila dan UUD 1945

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT
Modul-4: Bahasa Indonesia

Aktivitas

Diskusi dalam kelompok focus group masing-masing membahas lingkup
subpokok bahasan secara mendalam, membangun pengetahuan bersama.
Pembahasan Borang Diskusi-1 dan cara mengisinya. Kelompok membagi tugas
membaca satu buku terkait dengan lingkup subpokok bahasan masing-masing
focus group. Tiap mahasiswa membaca satu buku dan membuat ringkasannya.
Kelas menentukan bersama unsur-unsur yang membangun daftar pustaka dan
menandai perbedaan format penyusunan dari setiap bidang ilmu (15 menit)
Dalam kelompok, latihan membuat dan menyusun daftar pustaka (20 menit)

Minggu 7
Materi

Etika, Ideologi, Pancasila dan UUD 1945

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT
Modul-5: Bahasa Indonesia

Aktivitas

Diskusi dalamkelompok focus group (FG), berbagi informasi tentang isi buku
yang telah dibaca sambil mengisi borang A-1, dan merangkum ke dalam satu
tema lingkup subpokok bahasan masing-masing. Kelompok membuat resume
hasil diskusi tentang lingkup subpokok bahasan, untuk dibawa ke home group
agar memperoleh informasi yang sama.
Pembahasan Borang Diskusi-2 serta cara mengisinya.
Kelas membaca bersama teks yang telah disiapkan dan mencari topik, tujuan,
dan tesis dari teks tersebut (15 menit)
Dalam kelompok, latihan mencari topik, tujuan, dan tesis sebuah teks (20 menit)

Minggu 8
Materi

Etika, Ideologi, Pancasila dan UUD 1945

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT
Modul-6: Bahasa Indonesia

Aktivitas

Membagi borang B-1 dan membahas cara mengisinya.
Diskusi kelompok home group menghimpun pengetahuan 6 lingkup subpokok
bahasan ke dalam satu subpokok bahasan untuk memperoleh pengetahuan utuh
dan menyeluruh. Boleh memberi contoh topik Sepuluh Tahun Gerakan
Reformasi.
Mempersiapkan presentasi hasil diskusi home group. Presentasi akan diwakili
oleh salah satu anggota kelompok, yang penentuannya akan dilakukan di
pertemuan ke-4
Kelas membaca bersama teks yang telah disiapkan (15 menit)
Dalam kelompok, menyusun persiapan penyajian lisan dari teks tersebut (20
menit)

Minggu 9
Materi

Etika, Ideologi, Pancasila dan UUD 1945

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT

Aktivitas

Pembagian borang C-1 dan penjelasan pengisiannya. Penilaian dilakukan
dengan objektif. Menentukan wakil kelompok untuk presentasi dengan cara
diundi.
Presentasi hasil diskusi home group sambil mengisi borang C1 dan diskusi kelas.
BI: Rangkuman dan penjelasan subpokok bahasan
Presentasi subpokok bahsan: etika,ideologi,Pancasila dan UUD 1945

Minggu 10
Materi

Manusia, akhlak, budipekerti dan masyarakat.

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT
Modul-7: Bahasa Indonesia

Aktivitas

Diskusi dalam kelompok focus group masing-masing membahas lingkup
subpokok bahasan secara mendalam, membangun pengetahuan bersama.
Pembahasan Borang Diskusi-1 dan cara mengisinya. Kelompok membagi tugas
membaca satu buku terkait dengan lingkup subpokok bahasan masing-masing
focus group. Tiap mahasiswa membaca satu buku dan membuat ringkasannya.
BI: Kelas membaca bersama teks yang telah disiapkan dan menghitung jumlah
paragraf, dan jenis pengembangan kerangka karangan (20 menit)
Dalam kelompok, mencari kerangka kerangan dari teks yang telah disiapkan (15
menit)

Minggu 11
Materi

Manusia, akhlak, budipekerti dan masyarakat.

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT
Modul-8: Bahasa Indonesia

Aktivitas

Diskusi dalamkelompok focus group (FG), berbagi informasi tentang isi buku
yang telah dibaca sambil mengisi borang A-1, dan merangkum ke dalam satu
tema lingkup subpokok bahasan masing-masing. Kelompok membuat resume
hasil diskusi tentang lingkup subpokok bahasan, untuk dibawa ke home group
agar memperoleh informasi yang sama.
Mengisi Borang Diskusi-2
BI: Kelas membahas jenis karangan dari berbagai kutipan pendek yang telah
disiapkan dan menandai ciri-ciri jenis karangan (20 menit)
Kelas membahas sebuah teks yang mengandung berbagai jenis karangan (30
menit)

Minggu 12
Materi

Manusia, akhlak, budipekerti dan masyarakat.

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT
Modul-9: Bahasa Indonesia

Aktivitas

Membagi borang B-2 dan membahas cara mengisinya.
Diskusi kelomok home group menghimpun pengetahuan 6 lingkup subpokok
bahasan ke dalam satu subpokok bahasan untuk memperoleh pengetahuan utuh
dan menyeluruh. Boleh memberi contoh topik : Krisis Energi dan Krisis Pangan.
Mempersiapkan presentasi hasil diskusi home group. Presentasi akan diwakili
oleh salah satu anggota kelompok, yang penentuannya akan dilakukan di
pertemuan ke-4
BI: Kelas menandai bersama kalimat topik dalam paragraf dari berbagai
paragraf pendek yang telah disiapkan (20 menit)
Kelas menandai bersama unsur-unsur yang mempertahankan kepaduan paragraf
(30 menit)

Minggu 13
Materi

Manusia, akhlak, budipekerti dan masyarakat.

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT

Aktivitas

Pembagian borang C-1 dan penjelasan pengisiannya. Penilaian dilakukan
dengan objektif. Menentukan wakil kelompok untuk presentasi dengan cara
diundi.
Presentasi makalah (kelompok home group) dan diskusi kelas.
Rangkuman dan penjelasan pokok bahasan
BI: Presentasi subpokok bahasan manusia, akhlak,budipekerti dan masyarakat

Minggu 14
Materi

Ujian Tengah Semester (UTS)

Media

Kertas HVS

Referensi

Bahan Ujian seluruh materi pokok bahasan yang diberikan dengan metode CL di
Buku Modul MPKT

Aktivitas

Mengerjakan Soal-soal

Minggu 15
Materi

Manusia, akhlak, budipekerti dan masyarakat.

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT
Modul-10: Bahasa Indonesia

Aktivitas

Diskusi pertama dalam kelompok mengeksplorasi mencari masalah yg
sebenarnya dari pemicu Mokarimaka dan Wajah Multikultural. Identifikasi
masalah, rumuskan masalah, buat hipotesis dan tentukan isu pemelajaran,
tentukan hal baru yang sudah dan belum diketahui.
Pembagian Borang Diskusi-1 dan mengisinya mulai dari pendefinisian masalah
sampai ke pembagian tugas masing-masing anggota kelompok (untuk penentuan
tugas LTM).
Tugas LTM: mahasiswa membaca satu buku terkait dengan tugas masingmasing anggota dan membuat ringkasannya.
BI: Kelas menandai bersama kalimat topik dan jenis pengembangan yang
terdapat dalam berbagai paragraf pendek yang telah disiapkan (30 menit)
Kelas mengaitkan pengembangan kerangka karangan dan pengembangan
paragraf (20 menit)

Minggu 16
Materi

Manusia, akhlak, budipekerti dan masyarakat.

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT
Modul-11: Bahasa Indonesia

Aktivitas

Pembagian Borang A-1(umpan balik) dan Borang Diskusi-2.
Diskusi kedua dalam kelompok, mempresentasikan hasil tugas mandiri dan
membangun pengetahuan bersama sesuai definisi masalah kelompok masingmasing/Metode PBL, sambil mengisi borang A-1
Membahas borang A-1 dalam kelompok masing-masing
BI: Kelas membuat ringkasan bersama secara bertahap mulai dari memilih
kalimat topik, membuang ilustrasi, dan membuang bagian kalimat yang tidak
penting (20 menit)
Kelompok membuat ikhtisar dari teks yang sudah diringkas (20 menit)

Minggu 17
Materi

Manusia, akhlak, budipekerti dan masyarakat.

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT
Modul-12: Bahasa Indonesia

Aktivitas

Diskusi ketiga, kelompok mencari alternatif solusi dari permasalahan yang
disepakati kelompok.
Mempersiapkan presentasi kelompok
Membagi dan mengisi borang B-1 dengan lengkap secara objektif
BI: Kelas membaca bersama dua buah teks yang memiliki topik yang sama (10
menit)
Kelompok membandingkan kedua bacaan dan mencari unsur yang sama dan
berbeda dalam kedua teks (20 menit)

Minggu 18
Materi

Manusia, akhlak, budipekerti dan masyarakat.

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT

Aktivitas

Pembagian borang C-1 dan mengisinya
Presentasi hasil diskusi kelompok.
Rangkuman dan penjelasan subpokok bahasan
BI: Presentasi Pemicu Multikulturalisme dan wajah Multikultural

Minggu 19
Materi

Bangsa, budaya, dan Lingkungan hidup.

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT
Modul-13: Bahasa Indonesia

Aktivitas

Diskusi pertama dalam kelompok mengeksplorasi mencari masalah yg
sebenarnya dari pemicu Kondisi Pendidikan Dasar dan Menengah di Daerah.
Identifikasi masalah, rumuskan masalah, buat hipotesis dan tentukan isu
pemelajaran, tentukan hal baru yang sudah dan belum diketahui.
Pembagian Borang Diskusi-1 dan mengisinya mulai dari pendefinisian masalah
sampai ke pembagian tugas masing-masing anggota kelompok (untuk penentuan
tugas LTM).
Tugas LTM: mahasiswa membaca satu buku terkait dengan tugas masingmasing anggota dan membuat ringkasannya.
BI: Kelas membaca bersama sebuah teks yang mengandung berbagai bentuk
kutipan (15 menit)
Dari teks yang sama, kelas menandai dan mengklasifikasi berbagai jenis catatan
kaki (15 menit)
Dari teks yang sama, kelas melihat cara seorang membangun pikirannya melalui
proses sintesis (20 menit)

Minggu 20
Materi

Bangsa, budaya, dan Lingkungan hidup.

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT
Modul-14: Bahasa Indonesia

Aktivitas

Diskusi kedua dalam kelompok, mempresentasikan hasil tugas mandiri dan
membangun pengetahuan bersama sesuai definisi masalah kelompok masingmasing/Metode PBL
Pembagian Borang Diskusi-2 serta mengisinya.
BI: Kelas membaca secara kritis empat buah teks yang memiliki topik yang
sama (20 menit)

Minggu 21
Materi

Bangsa, budaya, dan Lingkungan hidup.

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT
Modul-15: Bahasa Indonesia

Aktivitas

Membagi borang B-1 dan mengisinya.
Diskusi ketiga, kelompok mencari alternatif solusi dari permasalahan yang
disepakati kelompok
Mempersiapkan presentasi kelompok
BI: Membahas tugas, dan pengembalian tugas kelompok (20 menit)
Kelas membaca bersama sebuah makalah ilmiah, membahas format makalah itu,
dan menemukan topik, tujuan, serta tesis dari makalah itu. (30 menit)

Minggu 22
Materi

Bangsa, budaya, dan Lingkungan hidup.

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT

Aktivitas

Pembagian borang C-1 dan mengisinya
Presentasi makalah dan diskusi kelas
Rangkuman dan penjelasan subpokok bahasan
BI: Presentasi Pemicu Kondisi Pendidikan Dasar dan Menengah di Daerah

Minggu 23
Materi

Bangsa, budaya dan lingkungan hidup.

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT
Modul-16: Bahasa Indonesia

Aktivitas

Diskusi pertama dalam kelompok mengeksplorasi mencari masalah yg
sebenarnya dari pemicu Pengalihan Fungsi Hutan Lindung untuk Pembangunan
Perkotaan. Identifikasi masalah, rumuskan masalah, buat hipotesis dan tentukan
isu pemelajaran, tentukan hal baru yang sudah dan belum diketahui.
Pembagian Borang Diskusi-1 dan mengisinya mulai dari pendefinisian masalah
sampai ke pembagian tugas masing-masing anggota kelompok (untuk penentuan
tugas LTM).
Tugas LTM: mahasiswa membaca satu buku terkait dengan tugas masingmasing anggota dan membuat ringkasannya.
BI: Kelas membaca bersama sebuah teks yang merupakan bagian pendahuluan
dan menemukan unsur-unsur pembentuk bagian pendahuluan (20 menit)
Kelompok menyusun sebuah bagian pendahuluan. Bagian itu dikumpulkan pada
fasilitator untuk dibahas pada pertemuan berikutnya (30 menit)

Minggu 24
Materi

Bangsa, budaya, dan Lingkungan hidup.

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT
Modul-17: Bahasa Indonesia

Aktivitas

Diskusi kedua dalam kelompok, mempresentasikan hasil tugas mandiri dan
membangun pengetahuan bersama sesuai definisi masalah kelompok masingmasing/Metode PBL
Pembagian Borang Diskusi-2 serta mengisinya.
BI: Fasilitator mengembalikan tugas dan membahas masalah yang timbul dalam
pekerjaan kelompok (10 menit)
Kelas membaca bersama bagian isi dari sebuah makalah ilmiah dan berusaha
mencari topik, tujuan, dan tesis dari bagian isi makalah (20 menit)
Kelompok berusaha menyusun bagian isi sebuah makalah. Dikumpulkan kepada
fasilitator untuk dibahas pada pertemuan berikutnya (20 menit)

Minggu 25
Materi

Bangsa, budaya, dan Lingkungan hidup.

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT
Modul-18: Bahasa Indonesia

Aktivitas

Membagi borang B-2 dan mengisinya.
Diskusi ke-3, kelompok mencari alternatif solusi dari permasalahan yang
disepakati kelompok
Mempersiapkan presentasi kelompok
BI: Fasilitator mengembalikan tugas dan membahas masalah yang timbul dalam
pekerjaan kelompok (20 menit)
Kelas membaca bersama bagian penutup dari sebuah makalah dan membahas
unsur-unsur yang membangun simpulan dikaitkan dengan bagian pendahuluan
makalah itu(30 menit)

Minggu 26
Materi

Bangsa, budaya, dan Lingkungan hidup

Media

OHP atau LCD

Referensi

Buku modul MPKT

Aktivitas

Pembagian borang C-1 dan mengisinya
Presentasi makalah dan diskusi kelas
Rangkuman dan penjelasan subpokok bahasan
BI: Presentasi Pengalihan Fungsi Hutan Lindung untuk Pembangunan Perkotaan

Minggu 27
Materi

Ujian Akhir Semester (UAS)

Media

Kertas Ujian

Referensi

Bahan Ujian seluruh materi pokok bahasan yang diberikan dengan metode PBL

Aktivitas

Mengerjakan Soal-soal Ujian

