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Capaian Pembelajaran 
(CP) 

CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK         

CPL1 
 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;  

CPL2 Terampil memanfaatkan  perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk kajian-kajian ilmiah, penelitian, memuat 

journal dalam menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi  

CPL3 Mampu dan terampil penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran pendidikan jasmani;  

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

CPMK1 Mendefinisikan konsep dan menjelaskan manfaat literasi digital 
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CPMK2 Menggunakan media dan aplikasi online dalam membuat presentasi, survey dan video yang digunakan untuk komunikasi 

dan pembelajaran. 

CPMK3 Menerapkan nilai, norma dan etika akademik dalam pemanfaatan literasi digital 

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)  

Sub-CPMK1 Memahami penggunaan literasi digital secara Aman 

Sub-CPMK2 Mencari informasi secara online 

Sub-CPMK3 Melakukan Komunikasi online dan memahami bahaya plagiasi dalam karya 

Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK  

  Sub-CPMK1 Sub-CPMK2 Sub-CPMK3 

CPL1    

CPL2    

CPL3    

    
 

Deskripsi Singkat MK Matakuliah ini disajikan sebagai matakuliah wajib bagi mahasiswa tahun pertama di Universitas Riau agar dapat menggunakan informasi 

secara digital dengan tepat dan aman sesuai kaidah nilai, norma dan etika akademik. Matakuliah ini disajikan secara daring dengan 

penilaian diberikan dosen jika kehadiran perkuliahan  mahasiswa minimal 80%. Mahasiswa dianggap berhasil jika telah mendapatkan 

nilai sekurang-kurangnya B. Penilaian terdiri dari 50% tugas, 20% UTS dan 30% UAS. 

Bahan Kajian: Materi 
Pembelajaran 

1. Pengertian dan karakteristik literasi digital  

2. Edukasi penggunaan teknologi secara aman sesuai aturan perundangan ITE  

3. Menangani masalah umum dalam penggunaan Komputer 

4. Google Classroom, Google Meet dan Portal UNRI 

5. Searching engine Google dan Searching Academic Information (google scholar, Researchgate), Mendeley 

6. Penggunaan PPT untuk  Presentasi 

7. Struktur Penyajian Presentasi menggunakan power point 

8. UTS  

9. Etika dalam Komunikasi online dan Cek Kemiripan Teks (Similariry check) 

10. Google App (Drive, Doc, Slide, ) 

11. Google App (  Google form, Sheet) 
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12. Kolaborasi Online 

13. Membuat konten video 

14. Editing Video 

15. Publish Video 

 

Pustaka Utama :  

[1]. Video BBC 

[2]. https://m.mediaindonesia.com/read/detail/320430-literasi-digital-harus-terintegrasi-dengan-mata-pelajaran 

[3]. Hands-out 

[4]. E-learning methodologies A guide for designing and developing e-learning courses. Food and Agriculture Organization of the 

United Nations Rome, 2011 

Pendukung :  

 

Dosen Pengampu Drs. Ramadi, S.Pd. M.Kes, AIFO & Muhammad Imam Rahmatullah, M.Pd. 

Matakuliah syarat - 

Mg Ke- 
Kemampuan akhir tiap 

tahapan belajar  
(Sub-CPMK) 

Penilaian 

Bantuk Pembelajaran, 
Metode Pembelajaran,  
Penugasan Mahasiswa, 

 [ Estimasi Waktu] 

Materi Pembelajaran 
[ Pustaka ] 

Bobot 
Penilaian 

(%) 
Indikator Kriteria & Teknik Luring (offline) Daring (online) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Memahami Pengeritian Literasi 
Digital 

Ketepatan 
mendefinisikan 
pengertian Digital 
Literasi 
 
Ketepatan 
menjelaskan 
manfaat dan cara 

 
 
 Diskusi 

 Menelaah video. 
(1x 50 menit) 

Pengertian dan karakteristik 
Literasi Digital 
 

 

 
 
- 

https://m.mediaindonesia.com/read/detail/320430-literasi-digital-harus-terintegrasi-dengan-mata-pelajaran
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menggunakan 
literasi digital 
secara aman 

 

2 Memahami penggunaan Literasi 
digital secara Aman  

Ketepatan 
menjelaskan cara 
menggunakan 
teknologi secara 
aman sesuai aturan 
perundangan ITE 

 
Tugas Mandiri 1 
 

 

 Menelaah video 
(1x 50 menit) 

Edukasi penggunaan 
teknologi secara aman 
sesuai aturan perundangan 
ITE 

 
 

5 

      3 Memahami cara mengatasi 
permasalahan dalam 
menggunakan komputer 

Dapat menjelaskan 
cara mengatasi 5 
permasalahan 
sederhana pada 
komputer. 

 
Tugas Mandiri 2 
 

 

 Menelaah video 
(1x 50 menit) 

Masalah umum dalam 
penggunaan Komputer 

 

 
 

5 

      4 Menggunakan Virtual Classroom 
dan Portal Akademik UNRI 

Ketepatan 
menggunakan 
media 
pembelajaran virtual 
classroom dan 
Portal Akademik 
UNRI 

Tugas Mandiri 3 

 
 Menelaah Video 

(1x 50 menit) 
Google Classroom, Google 
Meet dan Portal UNRI 

5 

      5 
     
 
 

Mencari Informasi Secara Onling Ketepatan mencari 
informasi yang 
dibutuhkan secara 
online 

Tugas Mandiri 4 

 
 Menelaah Video 

(1x 50 menit) 
Searching Engine Google 
dan  
Searching Academic 
Information (google scholar, 
Researchgate) 

5 

    6 Membuat Slide PPT untuk 
presentasi 

Dapat membuat 
slide presentasi 

Tugas Mandiri 5 

 
 Menelaah Video 

(1x 50 menit) 
Penggunaan Slide PPT 
untuk presentasi  

5 

      7 Menyusun struktur penyajian 
presentasi menggunakan power 
point 

Dapat menyusun 
struktur penyajian 
presentasi 
menggunakan 

Tugas Mandiri 4  Menelaah Video 
(1x 50 menit) 

Struktur Penyajian 
Presentasi menggunakan 
power point 
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power point dengan 
benar 

8 UTS   

9 Melakukan Komunikasi   Online 
dan memahami bahaya plagiasi 
dalam karya tulis ilmiah 

Dapat 
berkomunikasi 
secara online untuk 
kebutuhan sosial 
ataupun akademik 
dengan santun dan 
beretika 

 

Diskusi  Menelaah Video 
(1x 50 menit) 

Etika dalam Komunikasi 
online dan Cek Kemiripan 
Teks (Similariry check) 

 

- 

   10 Menggunakan Aplikasi Google 
dalam menyimpan data 
pembelajaran 

Dapat menyimpan 
data di dalam 
google drive dan 
menampilkan data 
dalam google 
document dan 
google Slide 

 Diskusi  Menelaah Video 
(1x 50 menit) 

Google App (Classroom, 
Drive, Doc, Slide, ) 

 

- 

   11 Menggunakan Aplikasi Google 
dalam membuat survey 
pembelajaran 

Dapat membuat 
formulir survey 
menggunakan 
Google Form dan 
menampilkannya 
dalam sheet 
google. 

Tugas Mandiri 4 

 
 Menelaah Video 

(1x 50 menit) 
Google App (  Google form, 
Sheet) 

 

5 

    12 Melakukan kerjasama tim secara 
online 

Dapat melakukan 
kerjsama tim 
secara online 
dalam membuat 
dan mengedit file 
pembelajaran 

Tugas Kelompok 

 
  Praktek melakukan 

presentasi 
Kolaborasi Online 5 
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13 Merancang dan membuat 
video/youtube  

Dapat membuat 
video sesuai tema 
yang telah 
ditentukan 

 Diskusi 

 
 Menelaah Video 

(1x 50 menit) 
Membuat konten video 

 
 

14 Mengedit video singkat  Dapat mengedit 
video sesuai tema 
yang telah 
ditentukan 

 Tugas Mandiri 5 
 

 

 Menelaah Video 
(1x 50 menit) 

Editing 5 

15 Mengunggah video ke website atau 
Youtube  

Dapat mengunggah 
video yang telah 
diedit ke media 
internet 

Diskusi 

 
 Menelaah Video 

(1x 50 menit) 
Publish Video 

 
 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester  
 

Catatan :    
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan 

internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses 
pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan 
untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan 
pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat 
spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan 
merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran 
mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang 
mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian 
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten 
dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 



KPT 4.0 - 7 
 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik 

Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative 

Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok 

bahasan. 
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan 

pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri. 
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2 Penilaian Pembelajaran 

(Standar penilaian dilakukan pada proses dan hasil pembelajaran. Penilaian terhadap 
proses pembelajaran menggunakan rubrik, sedangkan penilaian terhadap hasil 
pembelajaran menggunakan portofolio) 
Menjelaskan tentang: 

1. Mekanisme dan prosedur penilaian; 
2. Teknik dan instrument penilaian; dan 
3. Sifat penilaian. 

 
……………. 
 

2.1 Rubrik 

 
Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang 
diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. 
Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar 
mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. 
 
Tujuan penilaian menggunakan rubrik:  
 Memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran 

mahasiswa; 
 dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian 

pembelajarannya. 
 
Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus 
atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu atau suatu capaian pembelajaran tertentu. 
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Contoh lembar soal sbg bagian dari instrument penialain: 
(dalam setiap butir soal didahului dengan penulisan Sub-CPMK yg sesuai dengan butir soal 
tsb) 
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2.2 Portofolio Penilaian Hasil belajar 

 
Portofolio merupakan instrument/dokumen penilaian hasil belajar yang didasarkan pada 
kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan pencapaian CPL mahasiswa dalam 
satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses 
pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukan 
perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran. 
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