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Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI            

 1. Menguasai konsep teoritis yang terkait dengan penyelesain konflik internal dan eksternal organisasi secara mendalam 

menggunakan pendekatan human relations. (PU3) 

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 sebagai praktisi humas (KU1) 

3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2) 

4. Mampu membina hubungan dengan public internal maupun eksternal organisasi dengan menggunakan pendekatan human 

relation untuk menghasilkan suasana dan hubungan kerja yang kondusif (KK1) 

5. Mampu melakukan media monitoring dengan cara mengklasifikasi atau mengelompokkan isu atau pemberitaan terkait institusi, 

sehingga dampak negative pemberitaan dapat diantisipasi dengan segera (KK3) 

6. Mampu melakukan media relation untuk kepentingan publikasi yang luas dengan cara menjalin hubungan baik dengan kalangan 

pers, mengenali berbagai karakteristik wartawan, format media, cara kerja wartawan/media dan sebagainya (KK4) 

7. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam setiap tindak tanduk di masyarakat sebagai peneliti pemula. (S3) 

8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan sebagai praktisi humasi secara mandiri (S10) 

CPMK   

 1. Mahasiswa mampu menguasai tugas dan tanggung jawab PR dalam kegiatan internal organisasi 

2. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis yang terkait dengan penyelesain konflik internal dan eksternal organisasi 

3. Mahasiswa 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 sebagai praktisi humas. 
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Gambar : Analisis Instruksional mata kuliah Metode Penelitian (Sub-CPMK yang terdapat pada setiap kotak pada gambar diatas ditulis kembali  

pada kolom kemampuan akhir yang diharapkan pada contoh format RPS) 

  

 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami kegiatan dan 

ruang lingkup internal PR (minggu ke 2) 

 

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar Humas sebagai 

alat manajemen organisasi  (minggu ke 1) 

 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami kultur 

organisasi (minggu ke 3) 
 

4. Mahasiswa mampu memahami  Pola/Model Jaringan 

Komunikasi Internal  (minggu ke 4) 

 

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8) 

6. Mahasiswa mampu memahami media internal PR, tujuan dan 

manfaat penggunaan media dan bentuk-bentuk media internal 

 (minggu ke 9) 

 (minggu ke 9,10) 

7.Mahasiswa mampu memahami bentuk dan faktor pembuatan 

house journal beserta proposal (minggu ke 10-11) 

8. Mahasiswa mampu membuat newsletter, annual report 

(laporan tahunan) dan company profile (minggu 12-13) 

9. Mahasiswa mampu membuat majalah, pameran dan majalah 

dinding (minggu 14-15) 

1. Menguasai konsep teoritis yang terkait dengan penyelesain konflik internal dan eksternal organisasi.(PU3) 

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 sebagai praktisi humas (KU1) 

3. Mampu membina hubungan dengan public internal maupun eksternal organisasi dengan menggunakan pendekatan human 

relation untuk menghasilkan suasana dan hubungan kerja yang kondusif (KK1) 

UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16) 

5. Mahasiswa mampu memahami pengelolaan tim dan staf  dan 

memonitoring kinerja staf (minggu ke 5-6) 

 
6. Mahasiswa mampu memahami pelaksanaan internal   

gathering     (minggu 7) 
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Mg Ke- 

 
Kemampuan Akhir yang 

diharapkan (Sub-CPMK) 
Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria dan 

Indikator Penilaian 

Bobot 

Nilai 

(%) 

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

1 Mahasiswa mampu 

memahami konsep dasar 

Humas sebagai alat 

manajemen organisasi 

 

 

Ruang Lingkup Public 

Relations (Pengertian PR, 

Tugas PR, Fungsi PR, Tokoh 

PR, Sejarah PR 

1.Kuliah dan diskusi 

 

2. Presentasi 

 

 

1 x 100 

menit 

Tugas : menyusun ringkasan 

ruang lingkup PR  

 

 

Indikator: ketepatan 

menjelaskan Public 

Relations serta dapat 

memberikan contoh 

sederhana 

 

 

Kriteria penilaian: 

kesesuaian, 

penguasaan  

 

Penilaian bentuk 

non-test : tulisan 

makalah  

5% 

2 Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan memahami 

kegiatan dan ruang lingkup 

internal PR 

Definisi Internal PR 

Ruang Lingkup internal PR 

Kegiatan Internal PR 

 

Kuliah dan diskusi 

 

1 x 100 

menit 

Tugas : menyusun ringkasan 

ruang lingkup internal PR 

 

 

Indikator: ketepatan 

menjelaskan internal 

PR  

 

Kriteria penilaian:  
berpendapat, ketepatan 

dan penguasaan 

 

Penilaian bentuk non 

test:  ringkasan 

makalah  

5% 

3 Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan memahami 

kultur organisasi 

 

Pegertian kultur organisasi 

Jenis-jenis kultur organisasi 

Dampak aplikasi kultur budaya 

dalam organisasi 

Kuliah dan diskusi 

 

1 x 100 

menit 

Tugas : mencari perusahaan 

yang mengadopsi jenis2 

budaya yang dianut 

organisasi 

Indikator: ketepatan 

menjelaskan internal 

PR  

 

Kriteria penilaian:  
berpendapat, ketepatan 

dan penguasaan 

 

Penilaian bentuk non 
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test:  ringkasan 

makalah 

4 Mahasiswa mampu 

memahami  Pola/Model 

Jaringan Komunikasi Internal  

 

Definisi jaringan komunikasi 

internal 

Pola Rantai 

Pola Roda 

Pola Y 

Pola Lingkaran 

Pola Bintang 

 

 Kuliah dan diskusi 

 

 

1x100 

menit 

Tugas : mencari perusahaan 

yang mengadopsi jaringan 

komunikasi Devito 

Indikator: ketepatan 

mendalami aspek-

aspek pengelolaan tim 

dan staf  

 

Kriteria penilaian : 

berpendapat, ketepatan 

dan penguasaan 

 

Penilaian : bentuk 

non test : ringkasan 

makalah 

10% 

5-6 
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Mahasiswa mampu 

memahami pengelolaan tim 

dan staf monitoring kinerja 

staf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa mampu 

memahami pelaksanaan 

internal gathering 

Faktor penyusunan tim dan  

pengelolaan hubungan internal 

 

Tujuan dan manfaat 

monitoring,  hakekat, model 

dan prinsip monitoring 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan internal gathering 

(pengertian gathering, 

persiapan gathering, kegunaan 

gathering) 

Kuliah dan diskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kuliah dan diskusi 

 

2.Presentasi  

2x100 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x100 

menit 

 

Tugas : mengkaji dan aspek-

aspek mengelola tim dan staf  

 

 

Tugas : mengkaji pemahaman 

monitoring kinerja staf  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas : mengkaji pemahaman 

pelaksanaan internal 

gathering 

Indikator: ketepatan 

mendalami 

pemahaman 

monitoring kinerja staf 

 

Kriteria penilaian : 

ketepatan dan 

penguasaan 

 

Penilaian : bentuk 

non test : ringkasan 

makalah  

 

 

Indikator: ketepatan 

mendalami 

pemahaman 

pelaksanaan internal 

gathering 

 

Kriteria penilaian : 

ketepatan dan 

penguasaan 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 
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Penilaian : bentuk 

non test : ringkasan 

makalah dan presentasi 

8 Evaluasi Tengah Semester 0 % 
9 Mahasiswa mampu 

memahami media internal PR, 

tujuan dan manfaat 

penggunaan media dan 

bentuk-bentuk media internal 

 

Media internal PR, tujuan dan 

manfaat penggunaan media, 

bentuk-bentuk media internal 

 

1.Kuliah dan diskusi 

 

2.Presentasi 

2 x 100 

menit 

Tugas : mengkaji dan 

menyusun ringkasan media 

internal PR beserta contohnya 

Indikator: ketepatan 

menjelaskan media 

internal PR dan bentuk 

media internal serta 

memberikan contoh 

sederhana  

 

Kriteria penilaian: 

berpendapat, ketepatan 

dan penguasaan 

 

Penilaian bentuk 

non-test : ringkasan 

makalah dan presentasi 

 

10% 

10-11 Mahasiswa mampu 

memahami bentuk dan faktor 

pembuatan house journal 

beserta proposal 

Pengertian house journal dan 

faktor pembuatan house 

journal beserta proposal 

1.Kuliah dan diskusi 

 

2.Presentasi 

2 x100 

menit 

Tugas :  mengkaji dan 

meringkas aspek-aspek 

pembuatan house journal 

beserta contohnya 

Indikator: ketepatan 

mendalami aspek-

aspek pembuatan 

house journal beserta 

proposal 

 

Kriteria penilaian: 

ketepatan dan 

penguasaan 

 

 Penilaian : ringkasan 

makalah dan 

preseentasi 

20% 

12-13 

 

Mahasiswa mampu membuat 

newsletter, annual report 

(laporan tahunan) dan 

company profile 

 

Membuat newsletter, annual 

report (laporan tahunan) dan 

company profile 

1.Kuliah dan diskusi 

 

2.Presentasi 

2 x 100 

menit  

Tugas : menyusun ringkasan 

pembuatan  newsletter, 

annual report (laporan 

tahunan) dan company profile 

 

 

Indikator: ketepatan 

menjelaskan 

pembuatan newsletter, 

annual report (laporan 

tahunan) dan company 

profile 

20% 
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Kriteria penilaian : 

ketepatan dan 

penguasaan 

 

Penilaian : bentuk 

non test : ringkasan 

makalah dan presentasi 

 

 

 

14-15 Mahasiswa mampu membuat 

majalah, pameran dan majalah 

dinding 

Membuat majalah, pameran 

dan majalah dinding 

1.Kuliah dan diskusi 

 

2.Presentasi 

2 x 100 

Menit 

Tugas : diskusi (1x50 menit)  Indikator: ketepatan 

menjelaskan 

pembuatan majalah, 

pameran dan majalah 

dinding 

 

Kriteria penilaian : 

Penguasaan dan 

ketepatan 

 

Penilaian : bentuk 

non-test: ringkasan 

makalah dan presentasi 

20% 

16 Evaluasi Akhir Semester 0 % 
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Catatan :    

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap (S), penguasaan 

pengetahuan (PP), ketrampilan umum (KU) dan ketrampilan khusus (KK) sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. 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. 

3. Kemampuan akhir yang diharapkan (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 (diambil dari setiap pertemuan 

pada bagan analisis instruksional). 


