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No Pokok Bahasan 
 

Tujuan Pertemuan  Metode Media  Tagihan  Sumber 

1 Membahas silabus perkuliahan. 

Pada pertemuan ini dijelaskan 

tujuan, ruang lingkup, prosedur 

perkuliahan, termasuk penjelasan 

tentang tugas-tugas dan simulasi 

yang harus dilaksanakan oleh 

mahasiswa, ujian-ujian yang 

harus diikuti.  

mahasiswa mengenal 
silabus yang akan 
dikembangkan dalam 
perkuliahan  

1  diskusi Multimedia - Lihat silabus 

2 Mensimulasikan keterampilan jenerik 

dalam pembelajaran sejarah seperti 
cara membuka pelajaran, cara 

mengembangkan advance organizer, 
cara mengembangkan pokok 

pembelajaran dan cara menutup 

pelajaran. 

Mahasiswa mampu 

mensimulasikan 
keterampilan jenerik 

dalam pembelajaran 
sejarah seperti cara 

membuka pelajaran, 

cara mengembangkan 
advance organizer, cara 

mengembangkan pokok 
pembelajaran dan cara 

menutup pelajaran. 

 2 demonstrasi Multimedia  Lihat silabus 

3 Mensimulasikan cara mengajukana 
materi dengan cara ceramah dan 

Mahasiswa mampu 
mensimulasikan cara 

3  demonstrasi Multimedia  Lihat silabus 



memvariasikannya dengan metode 

lain. 

mengajukana materi 

dengan cara ceramah 
dan memvariasikannya 

dengan metode lain. 

4 Mensimulasikan metode tanya jawab 
dengn menggunakan berbagai 

teknik bertanya model taksonomi 
Bloom dan pertanyaan 

emansipatoris dari Jurgen 

Habermas. 

Mahasiswa mampu 
mensimulasikan metode 

tanya jawab dengn 
menggunakan berbagai 

teknik bertanya model 

taksonomi Bloom dan 
pertanyaan 

emansipatoris dari 
Jurgen Habermas. 

4 demonstrasi multimedia   

5 Mensimulasikan metode diskusi dan 

dipadukan dengan presentasi dalam 
pembelajaran sejarah 

Mahasiswa mampu 

Mensimulasikan metode 
diskusi dan dipadukan 

dengan presentasi 
dalam pembelajaran 

sejarah 

 5 demonstrasi Multimedia  Lihat silabus 

6 Mensimulasikan metode cooperative 
learning atau pembelajaran 

kooperatif dalam sejarah. 

Mahasiswa mampu 
Mensimulasikan metode 

cooperative learning 

atau pembelajaran 
kooperatif dalam 

sejarah. 

6 demonstrasi -multimedia  - Lihat 
silabus 

7 Mensimulasikan cara menggunakan 

buku teks sebagai metode dan 

media pembelajaran sejarah 

Mahasiswa mampu 

mensimulasikan cara 

menggunakan buku teks 
sebagai metode dan 

media pembelajaran 
sejarah 

7 demonstrasi Multimedia makalah Lihat silabus 

8 UTS UTS 8 tugas   Lihat silabus 

9 Mensimulasikan cara menggunakan 

berbagai media 
konvensional/tradisional dalam 

pembelajaran sejarah 

Mahasiswa mampu 

mensimulasikan cara 
menggunakan berbagai 

media 

konvensional/tradisional 
dalam pembelajaran 

9 demonstrasi    



sejarah 

10 Mensimulasikan penggunaan 
multimedia dalam pembelajaran 
sejarah 

Mahasiswa mampu 
Mensimulasikan 
penggunaan 
multimedia dalam 
pembelajaran sejarah 

10 demonstrasi Multimedia  Lihat silabus 

11 Mensimulasikan model 

pembelajarah sejarah kritis 

melalui berbagai metode  

Mahasiswa mampu 

Mensimulasikan 

model pembelajarah 

sejarah kritis melalui 

berbagai metode  

11 demonstrasi Multimedia  Lihat silabus 

12 Mensimulasikan model 
pembelajaran sejarah yang 
berorientasi pada masalah-
maslah sosial kontemporer 

Mahasiswa mampu 
mensimulasikan 
model pembelajaran 
sejarah yang 
berorientasi pada 
masalah-maslah sosial 
kontemporer 

12 demonstrasi - 
Multimedia 

  

13 Mensimulasikan model inquiry 
dalam pembelajaran sejarah 

Mahasiswa mampu 
Mensimulasikan 
model inquiry dalam 
pembelajaran sejarah 

13 demonstrasi    

14 Mensimulasikan model 
pembelajaran sejarah yang 
kontekstual  

Mahasiswa mampu 
Mensimulasikan 
model pembelajaran 
sejarah yang 
kontekstual  

14 demonstrasi  makalah  

 UAS   tugas    



 


