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SATUAN ACARA PERKULIAHAN

• Adalah suatu rancangan acara kegiatan 

perkuliahan dalam satu tatap muka atau 

satu kesatuan materi perkuliahan 

(topik/pokok bahasan).

• Dalam Proses pembelajaran di tingkat 

pendidikan dasar dan menengah biasa 

disebut rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP)
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Komponen SAP

1. Identitas Mata Kuliah
2. Tujuan Perkuliahan
3. Kompetensi Dasar 
4. Indikator Pencapaian Kompetensi
5. Materi Perkuliahan
6. Metode Perkuliahan
7. Media Perkuliahan
8. Skenario Kegiatan Perkuliahan
9. Sumber Belajar
10.Penilaian
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Identitas Mata Kuliah

Terdiri dari:

• Nama Mata Kuliah: ...........................

• Kode Mata Kuliah : ...........................

• Sks : ...........................

• Program Studi : ...........................

• Semester : ...........................

• Alokasi Waktu : ….. × 50 menit

• Dosen : ...........................
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Tujuan Perkuliahan

1. Tujuan perkuliahan adalah suatu 
proses dan hasil belajar yang 
diharapkan dapat dicapai oleh 
mahasiswa sesuai dengan 
kompetensi dasar yang ada.

2. Tujuan perkuliahan dapat 
dirumuskan dengan mendasarkan 
kompetensi dasar dan indikator 
pencapaian kompetensi.
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Kompetensi Dasar 

• Adalah sejumlah kemampuan/ 

kompetensi yang harus dimiliki oleh 

mahasiswa dalam mata kuliah tertentu

setelah mengikuti tatap muka 

perkuliahan.

• Rumusan kompetensi dasar ini biasanya 

telah tercantum dalam silabus, sehingga 

tinggal mengutip.
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Indikator Pencapaian Kompetensi

• Adalah perilaku yang dapat diukur 
dan/atau diobservasi untuk menunjukkan 
ketercapaian kompetensi dasar tertentu 
yang menjadi acuan penilaian mata 
kuliah.

• Indikator pencapaian kompetensi 
dirumuskan dengan menggunakan kata 
kerja operasional yang dapat diamati dan 
diukur, yang mencakup pengetahuan, 
sikap, dan keterampilan.
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Indikator Pencapaian Kompetensi

Rumusan indikator:

• merupakan penjabaran dari kompetensi
dasar.

• objeknya (muatannya) lebih sempit dari
objek dalam kompetensi dasar.

• objek tersebut merupakan materi esensial
dari materi perkuliahan.

• dapat diukur dan diamati.

• menggunakan kata kerja operasional.

• sebagai dasar untuk menyusun instrumen
evaluasi/penilaian.
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Materi Perkuliahan

• Materi perkuliahan memuat fakta, 
konsep, prinsip, dan prosedur yang 
relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-
butir sesuai dengan rumusan indikator 
pencapaian kompetensi.

• Bisa ditulis dalam bentuk judul 
Bab/Pokok Bahasan/Topik dan sub-sub 
pokok bahasannya yang dikutip dari 
silabus.
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Media Perkuliahan

• Media perkuliahan adalah media atau 
alat yang digunakan dalam proses 
perkuliahan yang berfungsi membantu 
tercapainya tujuan perkuliahan 
dengan mudah, efektif, dan efisien.

• Media perkuliahan bisa berupa LCD, 

komputer, Laptop, White Board, 

Chart, Peta Kompetensi, OHP, Gambar, 

dll.
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Skenario Kegiatan Perkuliahan 

Kegiatan Pendahuluan
• Tahap ini dapat diisi, antara lain dengan:

* Penyampaian kompetensi dasar beserta

indikator-indikatornya, atau

* Menyampaikan pokok-pokok materi/deskripsi

singkat materi perkuliahan, atau

* Manfaat mempelajari materi perkuliahan ini

dalam kehidupan sehari-hari, atau untuk

bekerja kelak atau untuk mempelajari topik

berikutnya atau mata kuliah lain, atau
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Lanjutan

• Melakukan apersepsi dengan tanya jawab 

tentang materi yang telah diberikan 

sebelumnya yang berkaitan erat dengan 

materi yang akan dipelajari. Atau fakta-

fakta yang ada dalam kehidupan sehari-

hari yang erat kaitannya dengan materi 

yang akan dipelajari (relevansi).

• Memerlukan waktu kira-kira 5 – 10 menit.
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Kegiatan Inti

• Langkah-langkah pembelajaran 

(kegiatan mahasiswa dan dosen) yang 

direncanakan oleh dosen.

• Dalam penyajian ini secara implisit 

akan tampak metode/strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh 

dosen, meskipun tidak ditulis secara 

eksplisit.
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Kegiatan Inti
• Kegiatan inti merupakan proses perkuliahan 

untuk mencapai KD

• Kegiatan perkuliahan dilakukan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologisnya. 

• Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan 

sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi 
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Lanjutan

• Beberapa Contoh:
Contoh 1. Pembelajaran yang menerapkan metode
deduktif yang dikombinasi dengan tanya jawab.

- Dosen menyampaikan penjelasan suatu konsep/prinsip
(suatu materi perkuliahan) dengan diselingi tanya jawab

- Mahasiswa diminta memberikan contoh-contohnya dan
dosen mengarahkan dengan tanya jawab.

- Dosen memberikan contoh-contoh lain dan noncontohnya, 
dalam bentuk pertanyaan, untuk memantapkan
pemahaman mahasiswa. Dosen memberikan kesempatan
untuk bertanya.

- Dosen memberikan soal latihan singkat untuk dikerjakan
mahasiswa. Dosen menunjuk mahasiswa untuk
menjawabnya secara bergiliran.
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Lanjutan
Contoh 2. Pembelajaran yang menerapkan metode
induktif dan dikombinasi dengan tanya jawab.

- Dosen memberikan contoh-contoh yang bervariasi, dan
menanyakan unsur-unsur yang sama dari contoh-contoh
tersebut.

- Dosen mengarahkan dengan tanya jawab dari unsur-
unsur yang sama dari contoh-contoh tersebut ke
konsep yang akan dipelajari. 

- Mahasiswa diminta untuk menjelaskan konsep tersebut
berdasarkan unsur-unsur yang sama tersebut, dengan
arahan dosen.

- Mahasiswa memberikan contoh-contoh lain dan dosen
memberikan noncontohnya dan memberikan
kesempatan bertanya, untuk memantapkan
pemahaman mahasiswa.  
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Lanjutan

Contoh 3. Pembelajaran yang menerapkan metode
diskusi pada suatu konsep/prinsip

- Seminggu sebelumnya, mahasiswa diberi handout/teks
tugas/LKM untuk dipelajari sebagai bahan diskusi.

- Dosen memberi kesempatan untuk bertanya. 
Pertanyaan dari mhs itu dilemparkan kepada mhs lain, 
untuk dijawab dan digunakan sebagai pangkal diskusi
dengan arahan dosen menuju inti dari materi
perkuliahan.

- Dosen bertindak sebagai moderator dan mengarahkan
pembicaraan ke materi kuliah.

- Mahasiswa dengan pengarahan dosen diminta untuk
menjelaskan materi-materi pokok tentang bahan yang 
didiskusikan sebagai suatu kesimpulan.

- Dosen membuat catatan keaktifan mahasiswa dalam
buku penilaian selama diskusi untuk memotivasi
belajar mahasiswa.
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Kegiatan Penutup

• Mahasiswa dengan arahan dosen membuat 
rangkuman/resume/skema tentang materi 
yang dipelajari.

• Dosen memberikan kuis secara lisan untuk 
mengetahui pemahaman mahasiswa.

• Dosen memberikan tugas yang berkenaan 
dengan materi yang telah dipelajari atau 
materi yang akan dipelajari berikutnya 
(tindak lanjut). 

• Penutup memerlukan waktu 8 – 10 menit.
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Alokasi Waktu 

• Alokasi waktu yang diperlukan untuk satu
bab/topik perkuliahan pada setiap tahap
dan langkah diestimasikan sebagai berikut:

• Tahap pendahuluan: 5 – 10 menit.

• Tahap penyajian: estimasikan waktu yang 
diperlukan untuk perkuliahan setiap
subtopik.

• Tahap penutup: 8 – 10 menit.

• Jumlah waktu untuk 3 tahap tersebut
(kuliah satu bab) harus sama dengan
estimasi waktu yang tercantum dalam
silabus.
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Sumber Belajar

• Sumber belajar adalah tempat 
menggali atau mengembalikan semua 
persoalan dalam hal materi 
perkuliahan

• Sumber belajar dapat berupa buku, 
media cetak dan elektronik, alam 
sekitar atau sumber belajar lain yang 
relevan.
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Penilaian dan Instrumennya

• Pertama buatlah kisi-kisi penilaian.

• Buatlah soal-soal sesuai dengan kisi-kisi

penilaian tersebut.

• Soal-soal ini dapat diberikan di akhir 

perkuliahan sebagai kuis atau sebagai tugas, 

atau sebagai ujian tengah atau akhir semester.

• Bentuk soal disesuaikan dengan karakteristik 

materi ajar dan kompetensi/indikator yang 

telah dirumuskan.
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