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CAPAIAN
Program Studi :
1. Menguasai konsep teoritis dan mengaplikasikannya yang dilandasi semangat nasionalisme, moral, etika dan akhlak mulia.
PEMBELAJARAN
2. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data.
(CP)

3. Mampu menyampaikan alternatif solusi bagi penyelesaian masalah manajerial berdasar hasil kajian secara ilmiah.
4. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan produktivitas kerja.
5. Mampu menggunakan metode kuantitatif yang tepat untuk menganalisis dan mensintesis data dan informasi yang relevan bagi
pengambilan keputusan manajerial.
6. Mampu menyajikan gagasan dan atau laporan pekerjaan, baik secara tertulis maupun lisan.
7. Memiliki integritas dan kedisiplinan yang tinggi.
8. Memiliki jiwa dan semangat inovatif, proaktif, dan berani menanggung risiko untuk peningkatan kualitas pekerjaan.
9. Memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
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Mata Kuliah :
Mahasiswa diharapkan dapat menguasai konsep dasar pemasaran dan penerapan aplikasi konsep pemasaran dalam perusahaan.

DESKRIPSI
SINGKAT
MATA KULIAH
PUSTAKA

Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dasar pemasaran, strategi pemasaran, rencana pemasaran, pemahaman pemasaran, riset
pemasaran ,nilai pelanggan,menilai pasar konsumen, segmen dan target pasar,membangun merek, positioning merek dan persaingan.

Utama :
Philip Kottler and Kevin Lane Keller (2009), Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid I, Erlangga

Pendukung :
Hooley, G., et.al. (2008). Marketing Strategy and Competitive Positioning, 4/E. Prentice Hall.
Kotler, Phillip & Keller, K.L. (2009). Marketing Management, 13/E. New Jersey: Prentice-Hall.
Lupiyoadi, R., & Hamdani, A. (2006). Manajemen Pemasaran Jasa. Salemba Empat.
Perreault, W. D., & McCarthy, E. J. (2002). Basic Marketing: A Global-Managerial Approach. McGraw-Hill.
Manajemen Pemasaran,Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian(1995) Edisi 8, Salemba Empat

MEDIA
Software :
PEMBELAJARAN Ms Word 2007, Ms Excel 2007, Ms PowerPoint 2007
TEAM
TEACHING
MATA KULIAH
SYARAT

1.

Hardware :
Kamera, Handycam, Papan Tulis, LCD, Projector,Notebook,Personal
Computer,Printer,Pointer

Citra Savitri,SE, M.M.

1. Pengantar Manajemen
2. Pengantar Bisnis
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PerTemuAn

1

2-4

CAPAIAN
PEMBELAJARAN MK
(SESUAI TAHAPAN
BELAJAR)
Termotivasi untuk menguasai
dan menerapkan kompetensi
akhir yang diharapkan

Mahasiswa menguasai dalam
menjelaskan dan
mengidentifikasi konsep dasar
pemasaran, manajemen
pemasaran, peluang pasar
serta analisis konsumen

MATERI
PEMBELAJARAN
(PUSTAKA)
RPKPS :
Rancangan Pembelajaran
Semester, Kontrak Perkuliahan,
Rancangan Tugas, Kehadiran,
Aktifitas dan Assesmen
Pengenalan terhadap Manajemen
Pemasaran
• Definisi, Ruang Lingkup,
Konsep Dasar, Realita Baru,
Tugas Manajemen Pemasaran
Peluang Pasar
• Pengumpulan Information
• Pengamatan Lingkungan
• Marketing Research
• Peramalan dan Pengukuran
Demand
Analisa Konsumen
• Analisa Consumer Markets
• Analisa Business Markets
Analisa Daya Saing
• Customer Value, Satisfaction,
and loyalty
• Customer Lifetime Value
• Customer Relationships
• Customer dan Marketing
Database
(Philip Kottler and Kevin Lane
Keller (2009), Manajemen
Pemasaran Edisi 13 Jilid I,

METODE
STRATEGI
PEMBELAJARAN
(ESTIMASI
WAKTU)
Interactive Learning
(150’)

ASSESMENT
INDIKATOR

BENTUK

--

--

- Ketersediaan konsep yang di
acu
- Ketajaman Analisis

BOBOT

5%
1. Resume

Contectual Instruction
(10’) x 2Minggu
Discovery Learning
(20’)x 2 Minggu
Jigsaw (120') x 2Minggu
Small Duscussion Group
(150’)x 1 Minggu
PT (180')x 3 Minggu
BM(180') x 3Minggu

- ketepatan menjelaskan dan
menjawab,pemahaman materi,
- daya tarik komunikasi saat
diskusi

- Kebenaran isi,
- Organisasi,
- Gaya/Teknik presentasi

- Ketepatan menjelaskan dan
menjawab
- Pemahaman materi

2. diskusi

5%

3.Presentasi

5%

4.Pre-Test/Post
Test/ Kuis

5%

3

Erlangga )

5-9

10-16

Mahasiswa menguasai dalam
mengidentifikasi dan
menyusun strategi dan
perencanaan pemasaran
melalui penciptaan kebutuhan
pasar dan nilai kepuasan
pelanggan dengan
mempertimbangkan proses
pemasaran

Mahasiswa menguasai dalam

Strategi dan Perencanaan
Pemasaran
• Marketing dan Customer Value
• Perencanaan Strategi
Perusahaan
Perencanaan Strategi Unit
Bisnis
Market Plan
Segmentasi, Target, dan
Positioning
• Market Segmentasi Level
• Dasar Segmentasi Consumer
Market
• Dasar Segmentasi Business
Market
Targeting Market
Desain dan Manajemen Pemasaran
• Designing and Managing
Services
Designing and Managing
Integrated Marketing
Branding; Brand Equity, Brand
Positioning (Philip Kottler and
Kevin Lane Keller (2009),
Manajemen Pemasaran Edisi 13
Jilid I, Erlangga )

Produk; Karakteristik dan

- Ketajaman Analisis
- Ketersediaan konsep yang
diacu
- Ketajaman Analisis

- ketepatan menjelaskan dan
menjawab,pemahaman materi,
- daya tarik komunikasi saat
diskusi

Contectual Instruction
(30’) x 3 minggu
Small Duscussion Group
(150’)x 1 Minggu
Problem Based Learning
( 70’)x 3 Minggu
Discovery Learning
(50’)x 3 Minggu
PT (180')x 3 Minggu
BM(180') x 3Minggu

Contectual Instruction

- Kebenaran isi,
- Organisasi,
- Gaya/Teknik presentasi

- Originalitas dari laporan
- Kejelasan isi
- Penggunaan Konsep dan Teori
yang terkait
- Reasoning
(a) Ide-ide(b) Detil
- Bahasa Paper
- Kerapian Paper
- Ketersediaan konsep yang
diacu
- Pembahasan,
- kejelasan dan ketepatan
menjawab pertanyaan
tepat waktu
- -penguasaan materi
- Ketajaman Analisis

1. Resume

3%

2.presentasi

5%

3. makalah

5%

4. studi kasus

7%

5. kuis

10 %

1. Resume

5%
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mengidentifikasi bauran
pemasaran melalui
perencanaan dan strategi
pemasaran berdasarkan
kebutuhan dan keinginan

Klasifikasi Produk, Diferensiasi
Produk, Keterkaitan Produk dan
Brand, Packaging, Labeling,
Warranties, Guarantees
Pricing; Pemahaman tentang
Harga, Setting Harga, Penyesuaian
Harga Strategi dan Respon
terhadap perubahan harga.
Promosi; Komunikasi Massal,
Komunikasi Personal
Distribusi dan Logistik dalam
Marketing; Retail, Label,
Whosaler, Market Logistik
New Market; Opsi Produk Baru,
Tantangan Pengembangan Produk
Baru, Manajemen Proses
Pengembangan Produk, Proses
Consumer-Adoption
Pasar Global dan Internasional;
Kompetisi berbasis Global /
Internasional, Pasar Internasional
Country-of-Origin Effects (Philip

Kottler and Kevin Lane
Keller (2009), Manajemen
Pemasaran Edisi 13 Jilid I,
Erlangga ),

(30’) x 4 minggu
- Ketersediaan konsep yang
Problem Based Learning
diacu
( 70’)x 4 Minggu
Discovery Learning
(50’)x 4 Minggu
- ketepatan menjelaskan dan
Apersepsi (10’)x 2
menjawab,pemahaman materi,
Minggu
- daya tarik komunikasi saat
Case study ( 140’) X
diskusi
2Minggu
Kuis(140’)x 1 Minggu
PT (180')x 6 Minggu
- Kebenaran isi,
BM(180') x 6 Minggu
- Organisasi,
- Gaya/Teknik presentasi

- Originalitas dari laporan
- Kejelasan isi
- Penggunaan Konsep dan Teori
yang terkait
- Reasoning
(a) Ide-ide(b) Detil
- Bahasa Paper
- Kerapian Paper
- Ketersediaan konsep yang
diacu
- Pembahasan,
- Ketepatan analisis
- kebenaran teori pendukung
- refferensi
- kejelasan dan ketepatan
menjawab pertanyaan
tepat waktu
- -penguasaan materi

2. diskusi
5%

3.presentasi
10%

4. makalah
10%

5. studi kasus

10%

6. kuis
10%

5

TM
PT
BM

CATATAN :
1 sks = (50’ TM + 60’ PT + 60’ BM) / minggu
= Tatap Muka
PS = Praktikum Simulasi (160 menit / minggu
= Penugasan Terstruktur
PL = Praktikum Laboratorium (160 menit / minggu
= Belajar Mandiri

T
P

= Teori (Aspek Ilmu Pengetahuan)
= Praktek (Aspek Keterampilan Kerja
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FORMAT RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah

: Manajemen Pemasaran

SKS

: 3 (Tiga)

Program Studi

: Manajemen

Semester : III (Tiga)

Fakultas

: Bisnis dan ilmu Sosial

A. TUJUAN TUGAS:
Penguasaan dalam menjelaskan dan mengidentifikasi konsep dasar pemasaran, manajemen pemasaran, peluang pasar serta
analisis konsumen

B. URAIAN TUGAS:
a. Obyek Garapan
Konsep dasar pemasaran,manajemen pemasaran abad 21, peluang pasar serta analisis konsumen

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan
Konsep dasar pemasaran, manajemen pemasaran abad 21, peluang pasar serta analisis konsumen
1. Studi literatur tentang konsep dasar pemasaran, manajemen pemasaran abad 21, peluang pasar serta analisis konsumen
Sumber :
1. Buku Ajar : Manajemen Pemasaran, Phillip Kotler & Kevin Lane Keller (2009), Erlangga
2. Buku Referensi
Hooley, G., et.al. (2008). Marketing Strategy and Competitive Positioning, 4/E. Prentice Hall.
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Kotler, Phillip & Keller, K.L. (2009). Marketing Management, 13/E. New Jersey: Prentice-Hall.
Lupiyoadi, R., & Hamdani, A. (2006). Manajemen Pemasaran Jasa. Salemba Empat.
Perreault, W. D., & McCarthy, E. J. (2002). Basic Marketing: A Global-Managerial Approach. McGraw-Hill.
Jurnal dan Prosiding Seminar, Simposium, Lokakarya Terkini
2. Mengidentifikasi konsep dasar pemasaran dan perbedaan pemasaran abad 21
3. Menganalisis peluang pasar dan analisis konsumen berbasis kebutuhan dan keinginan dari kasus, kasus dapat diperoleh
dari media cetak serta internet, mahasiswa menulis makalah mengacu kepada jurnal
c.

Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara/langkah pengerjaan):
Mengerjakan tugas sesuai tugas kelompok, diskusi kelompok dan penyusunan makalah hasil diskusi kelompok dan
presentasi makalah di depan kelas
1. Tugas individu membuat rangkuman tentang konsep inti pemasaran dan contoh studi kasus tentang pemasaran abad
21.
2. Menggunakan model pembelajaran , Jigsaw, Small Group Discussion (SGD) dan Problem Based Learning (PBL),
pembagian kelompok , menjadi 7-8 kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang,
Tugas mahasiswa adalah membuat Makalah dengan tema : peluang pasar yang ada di Kabupaten Karawang dan
analisis kebutuhan konsumen ( di daerah sekitar anda ) dan mempresentasikan dalam bentuk power point

d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:
1. Rangkuman diketik dengan font : Times New Roman (12) dengan spasi 1 page set up 4 4 3 3, maksimal 3 halaman
dengan disertakan gambar, video, rekaman tentang pemasaran abad 21 saat ini.
2. Makalah : maksimal 10 halaman. Dijilid dan diketik dengan font: Times New Roman (12), dengan spasi 1 page set up :
4 4 3 3
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Sistematika : cover, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka
C. KRITERIA PENILAIAN
1. Merangkum dan studi kasus : KETERSEDIAAN KONSEP YANG DIACU, KETAJAMAN ANALISIS,
KESESUAIAN ANTARA FAKTA DAN TEORI YANG DIBAHAS, CONTOH YANG RELEVAN DENGAN TEORI
YANG ADA.
2. Makalah 10%
Originalitas dari laporan
Kejelasan isi
Penggunaan Konsep dan Teori yang terkait
Reasoning (a) Ide-ide (b) Detail
Bahasa paper
Kerapihan paper
3.

Presentasi : Kebenaran isi, Organisasi, Gaya/ Teknik presentasi
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RUBRIK
DESKRIPSI TUGAS : MERANGKUM
Dimensi
Skor
KETERSEDIAAN
KONSEP YANG
DIACU
KETAJAMAN
ANALISIS

Sangat Memuaskan

Memuaskan

Batas

Kurang Memuaskan

Di bawah standard

(Skor 100)

(Skor 80)

(Skor 60)

(Skor 40)

(Skor 20)

Lengkap dan
integratif dengan
jumlah referensi di
atas 3 jurnal nasional
Rangkuman
yang
dibuat
dapat
menunjukkan faktorfaktor dominan yang
mempengaruhi
perubahan
perilaku
dengan tepat dan
lengkap

Lengkap, dengan
jumlah referensi di
atas 3 jurnal nasional

Cukup lengkap, jurnal
yang diacu antara 1-3
jurnal nasional

Rangkuman
yang
dibuat
dapat
digunakan
untuk
menarik kesimpulan
tentang faktor-faktor
dominan
yang
berpengaruh

Rangkuman
yang
dibuat
mampu
menunjukkan secara
deskriptif
faktorfaktor dominan yang
mempengaruhi proses
perubahan perilaku

Kurang lengkap,
jurnal yang diacu
kurang dari 3 jurnal
nasional
Rangkuman
tidak
menggambarkan
dengan jelas faktorfaktor
yang
mempengaruhi
perubahan perilaku

Jurnal yang diacu
hanya 1 jurnal
nasional dan tidak ada
rangkuman
Tidak ada rangkuman

Skor

60%

40%
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RUBRIK
DESKRIPSI TUGAS : MAKALAH
Dimensi

Sangat Memuaskan

Memuaskan

Batas

Originalitas
dari laporan

Laporan terdiri atas pemaknaan
pribadi mengenai konsep dan
teori yang digunakan. Terlihat
pemahaman yang mendalam

Laporan terdiri atas
pemaknaan pribadi
mengenai konsep dan teori
yang digunakan. Terlihat
pemahaman yang mendalam

Terdapat beberapa
bagian yang merupakan
argumen pribadi dari
penulis (memaknakan
dengan kata-kata sendiri)

Kejelasan isi

Maksud dan tujuan dari laporan
sangat jelas dan lugas dan tepat
dalam menjawab persoalan yang
diajukan

Maksud dan tujuan dari
laporan bisa terlihat dengan
jelas dan sesuai dalam
menjawab persoalan yang
diajukan

Maksud dan tujuan dari
laporan cukup jelas
cukup menjawab
persoalan yang diajukan

Penggunaan
Konsep dan
Teori yang
terkait

Menggunakan konsep dan teori
yang terkait dengan sangat
sesuai, diperluas dan dipertajam
dengan menggunakan sumber
lain. Melakukan pemaknaan
pribadi tanpa kekeliruan yang
berarti
Pembagian tugas sangat
seimbang

Menggunakan konsep dan
teori yang terkait dengan
benar, cukup diperluas dan
dipertajam dengan
menggunakan sumber lain.
Cukup mampu melakukan
pemakanaan pribadi
Pembagian tugas seimbang
(seorang lebih dominan,
anggota yang lain seimbang)

Menggunakan konsep
dan teori dengan benar.
Melakukan pemaknaan
pribadi dengan benar
namun hanya sebatas
mengintepretasi konsep
dan teori
Pembagian tugas cukup
seimbang (ada satu
orang yang kurang atau
tidak bekerjasama)

Kontribusi
Kelompok

Kurang
Memuaskan
Tidak ada peniruan
dari hasil karya
orang lain namun
didalam laporannya
tidak terdapat
argumen pribadi
Maksud dan tujuan
dari laporan kurang
jelas atau hanya
sedikit yang
berhubungan
dengan menjawab
persoalan yang
diajukan
Hanya sedikit
menggunakan
konsep dan teori
yang terkait namun.
Melakukan
pemaknaan pribadi
namun keliru
Pembagian tugas
hanya
mengandalkan salah
seorang anggota
kelompok

Di Bawah
Standar
Terdapat beberapa
bagian yang
meniru hasil
karya orang lain

Skor

Tidak dapat
menentukan
maksud dan
tujuan dari
laporan atau
laporan tidak
menjawab
persoalan yang
diajukan
Mengabaikan
konsep dan teori
yang digunakan.
Berlebihan dalam
menggunakan
pendapat pribadi
penulis
Tidak ada yang
mengerjakan
tugas

20%

20%

20%

10%
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Deduksi dan
reasoning
yang tepat

Terlihat ide-ide yang mendasar,
logis dan jelas. Asumsi dilakukan
namun berdasar pada logika
berpikir dan kesimpulan yang
dihasilkan sangat tepat

Ide-ide pendukung sesuai
dengan teori, logis dan jelas.
Asumsi dilakukan namun
berdasar pada logika
berpikir dan kesimpulan
yang dihasilkan tepat

Kerapihan
Paper

Kerapihan paper sangat baik
sesuai kaidah dan sistematika
yang telah ditentukan

Kerapihan paper baik sesuai
kaidah dan sistematika yang
telah ditentukan

Ide-ide pendukung
sesuai dengan teori
sudah tepat dan
kesimpulan yang
dihasilkan cukup sudah
tepat

Kerapihan paper cukup
baik sesuai kaidah dan
sistematika yang telah
ditentukan

Ide-ide pendukung
sesuai dengan teori
sudah cukup tepat
namun kesimpulan
masih cukup luas

Kerapihan paper
cukup baik sesuai
kaidah dan
sistematika yang
telah ditentukan

Terlalu sederhana,
tidak
dikembangkan,
samar-samar
dalam
mengungkapkan
informasi yang
mendukung,
banyak terdapat
asumsi-asumsi
yang salah
Paper tidak
diketik sesuai
dengan kaidah
dan sistematika
yang telah
ditentukan.

20%

10%

RUBRIK
DESKRIPSI TUGAS : PRESENTASI
Dimensi
Isi

Organisasi

Gaya/Teknik
Presentasi

Sangat Memuaskan
Memberi inspirasi
untuk mencari lebih
dalam

Memuaskan
Menambah wawasan

Sangat runtut dan
integratif sehingga
dapat mengkompilasi
isi dengan baik
Menggugah semangat

Cukup runtut dan
memberi data
pendukung fakta yang
disampaikan
Membuat paham,
hanya sesekali saja
memandang catatan

Batas
Pembaca masih harus
menambah lagi
informasi dari
beberapa sumber
Tidak didukung data,
namun
menyampaikan
informasi yang benar
Lebih banyak
membaca catatan

Kurang Memuaskan
Informasi yang
disampaikan tidak
menambah wawasan
bagi pendengarnya
Informasi yang
disampaikan tidak ada
dasarnya

Di bawah standard
Informasi yang
disampaikan
menyesatkan atau
salah
Tidak mau presentasi

Skor
40%

Selalu membaca
catatan (tergantung
pada catatan)

Tidak berbunyi

40%

20%
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RUBRIK
DESKRIPSI UJIAN : PRE TEST,POST TEST & QUIZ
DIMENSI

Sangat Memuaskan

Memuaskan

Batas

Skor
Quis

(Skor 100)
Mengerjakan seluruh
soal dengan benar

(Skor 80)
Mengerjakan 80%
soal dengan benar

(Skor 60)
Mengerjakan 60% soal
dengan benar

Pre-test

Dijawab dengan
sangat tepat dan
sangat jelas
Mengerjakan seluruh
soal dengan benar

Dijawab dengan
tepat dan jelas

Dijawab cukup tepat
dan cukup jelas

Dijawab dengan
tepat dan jelas

Dijawab cukup tepat
dan cukup jelas

Post-Test

Kurang
Memuaskan
(Skor 40)
Mengerjakan 40%
soal dengan benar
Dijawab kurang
tepat dan kurang
jelas
Dijawab kurang
tepat dan kurang
jelas

Di bawah
standard
(Skor20)
Mengerjakan 20%
soal dengan
benar
Dijawab tidak
tepat dan tidak
jelas
Dijawab tidak
tepat dan tidak
jelas

SKOR

50%

25%

25%
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FORMAT RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah

: Manajemen Pemasaran

SKS

: 3 (Tiga)

Program Studi

: Manajemen

Semester : III (Tiga)

Fakultas

: Bisnis dan ilmu Sosial

A. TUJUAN TUGAS:
Penguasaan dalam mengidentifikasi dan menyusun strategi dan perencanaan pemasaran melalui penciptaan kebutuhan pasar
dan nilai kepuasan pelanggan dengan mempertimbangkan proses pemasaran

B. URAIAN TUGAS:
a. Obyek Garapan
Strategi dan perencanaan pemasaran melalui penciptaan kebutuhan pasar dan nilai kepuasan pelanggan dengan
mempertimbangkan proses pemasaran

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan
1. Studi literatur tentang strategi perencanaan pemasaran dan nilai kepuasan, dan loyalitas pelanggan
Sumber :
1. Buku Ajar : Manajemen Pemasaran, Phillip Kotler & Kevin Lane Keller (2009),Erlangga
2. Buku Referensi
Hooley, G., et.al. (2008). Marketing Strategy and Competitive Positioning, 4/E. Prentice Hall.
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Kotler, Phillip & Keller, K.L. (2009). Marketing Management, 13/E. New Jersey: Prentice-Hall.
Lupiyoadi, R., & Hamdani, A. (2006). Manajemen Pemasaran Jasa. Salemba Empat.
Perreault, W. D., & McCarthy, E. J. (2002). Basic Marketing: A Global-Managerial Approach. McGraw-Hill.
Jurnal dan Prosiding Seminar, Simposium, Lokakarya Terkini
2. Mengidentifikasi strategi dan perencanaan pemasaran melalui penciptaan kebutuhan pasar dan nilai kepuasan pelanggan
dengan mempertimbangkan proses pemasaran (studi kasus PT.Trans Retail Indonesia, PT.Galuh Citarum, PT.Yamaha
Indonesia Motor Manufacturing, PT.Honda Prospect Motor )
3. Menyusun strategi dan perencanaan pemasaran berbasis kebutuhan dan keinginan dari kasus , informasi tentang kasus
dapat diperoleh dari media cetak serta internet, mahasiswa menulis makalah mengacu kepada jurnal

c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara/langkah pengerjaan):
Mengerjakan tugas sesuai tugas kelompok, diskusi kelompok dan penyusunan makalah hasil diskusi kelompok dan
presentasi makalah di depan kelas
1. Tugas individu membuat rangkuman tentang strategi dan perencanaan pemasaran
2. Menggunakan model pembelajaran Small Group Discussion (SGD) dan Problem Based Learning (PBL),
pembagian kelompok , menjadi 10 kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang,
Tugas mahasiswa adalah membuat Makalah dengan tema : Strategi dan Perencanaan Pemasaran Abad 21 dan
mempresentasikan dalam bentuk power point
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d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:
Makalah : maksimal 10 halaman. Dijilid dan diketik dengan font: Times New Roman (12), dengan spasi 1 page set up :
4 4 3 3
Sistematika : cover, pendahuluan latar belakang, pembatasan masalah,

pembahasan dan analisis, kesimpulan dan

rekomendasi, daftar pustaka

C. KRITERIA PENILAIAN
1. Makalah 10%
Originalitas dari laporan
Kejelasan isi
Penggunaan Konsep dan Teori yang terkait
Reasoning (a) Ide-ide (b) Detail
Bahasa paper
Kerapihan paper
2. Presentasi : Kebenaran isi, Organisasi, Gaya/ Teknik presentasi.
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RUBRIK
DESKRIPSI TUGAS : MAKALAH
Dimensi

Sangat Memuaskan

Memuaskan

Batas

Originalitas
dari laporan

Laporan terdiri atas pemaknaan
pribadi mengenai konsep dan
teori yang digunakan. Terlihat
pemahaman yang mendalam

Laporan terdiri atas
pemaknaan pribadi
mengenai konsep dan teori
yang digunakan. Terlihat
pemahaman yang mendalam

Terdapat beberapa
bagian yang merupakan
argumen pribadi dari
penulis (memaknakan
dengan kata-kata sendiri)

Kejelasan isi

Maksud dan tujuan dari laporan
sangat jelas dan lugas dan tepat
dalam menjawab persoalan yang
diajukan

Maksud dan tujuan dari
laporan bisa terlihat dengan
jelas dan sesuai dalam
menjawab persoalan yang
diajukan

Maksud dan tujuan dari
laporan cukup jelas
cukup menjawab
persoalan yang diajukan

Penggunaan
Konsep dan
Teori yang
terkait

Menggunakan konsep dan teori
yang terkait dengan sangat
sesuai, diperluas dan dipertajam
dengan menggunakan sumber
lain. Melakukan pemaknaan
pribadi tanpa kekeliruan yang
berarti
Pembagian tugas sangat
seimbang

Menggunakan konsep dan
teori yang terkait dengan
benar, cukup diperluas dan
dipertajam dengan
menggunakan sumber lain.
Cukup mampu melakukan
pemakanaan pribadi
Pembagian tugas seimbang
(seorang lebih dominan,
anggota yang lain seimbang)

Menggunakan konsep
dan teori dengan benar.
Melakukan pemaknaan
pribadi dengan benar
namun hanya sebatas
mengintepretasi konsep
dan teori
Pembagian tugas cukup
seimbang (ada satu
orang yang kurang atau
tidak bekerjasama)

Kontribusi
Kelompok

Kurang
Memuaskan
Tidak ada peniruan
dari hasil karya
orang lain namun
didalam laporannya
tidak terdapat
argumen pribadi
Maksud dan tujuan
dari laporan kurang
jelas atau hanya
sedikit yang
berhubungan
dengan menjawab
persoalan yang
diajukan
Hanya sedikit
menggunakan
konsep dan teori
yang terkait namun.
Melakukan
pemaknaan pribadi
namun keliru
Pembagian tugas
hanya
mengandalkan salah
seorang anggota
kelompok

Di Bawah
Standar
Terdapat beberapa
bagian yang
meniru hasil
karya orang lain

Skor

Tidak dapat
menentukan
maksud dan
tujuan dari
laporan atau
laporan tidak
menjawab
persoalan yang
diajukan
Mengabaikan
konsep dan teori
yang digunakan.
Berlebihan dalam
menggunakan
pendapat pribadi
penulis
Tidak ada yang
mengerjakan
tugas

20%

20%

20%

10%
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Deduksi dan
reasoning
yang tepat

Terlihat ide-ide yang mendasar,
logis dan jelas. Asumsi dilakukan
namun berdasar pada logika
berpikir dan kesimpulan yang
dihasilkan sangat tepat

Ide-ide pendukung sesuai
dengan teori, logis dan jelas.
Asumsi dilakukan namun
berdasar pada logika
berpikir dan kesimpulan
yang dihasilkan tepat

Kerapihan
Paper

Kerapihan paper sangat baik
sesuai kaidah dan sistematika
yang telah ditentukan

Kerapihan paper baik sesuai
kaidah dan sistematika yang
telah ditentukan

Ide-ide pendukung
sesuai dengan teori
sudah tepat dan
kesimpulan yang
dihasilkan cukup sudah
tepat

Ide-ide pendukung
sesuai dengan teori
sudah cukup tepat
namun kesimpulan
masih cukup luas

Terlalu sederhana,
tidak
dikembangkan,
samar-samar
dalam
mengungkapkan
informasi yang
mendukung,
banyak terdapat
asumsi-asumsi
yang salah
Paper tidak
diketik sesuai
dengan kaidah
dan sistematika
yang telah
ditentukan.

20%

Kerapihan paper cukup
baik sesuai kaidah dan
sistematika yang telah
ditentukan

Kerapihan paper
cukup baik sesuai
kaidah dan
sistematika yang
telah ditentukan

Batas
Pembaca masih harus
menambah lagi
informasi dari
beberapa sumber
Tidak didukung data,
namun
menyampaikan
informasi yang benar
Lebih banyak
membaca catatan

Kurang Memuaskan
Informasi yang
disampaikan tidak
menambah wawasan
bagi pendengarnya
Informasi yang
disampaikan tidak ada
dasarnya

Di bawah standard
Informasi yang
disampaikan
menyesatkan atau
salah
Tidak mau presentasi

Skor
40%

Selalu membaca
catatan (tergantung
pada catatan)

Tidak berbunyi

40%

10%

RUBRIK
DESKRIPSI TUGAS : PRESENTASI
Dimensi
Isi

Organisasi

Gaya/Teknik
Presentasi

Sangat Memuaskan
Memberi inspirasi
untuk mencari lebih
dalam

Memuaskan
Menambah wawasan

Sangat runtut dan
integratif sehingga
dapat mengkompilasi
isi dengan baik
Menggugah semangat

Cukup runtut dan
memberi data
pendukung fakta yang
disampaikan
Membuat paham,
hanya sesekali saja
memandang catatan

20%
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RUBRIK
DESKRIPSI UJIAN : PRE TEST,POST TEST & QUIZ
DIMENSI

Sangat Memuaskan

Memuaskan

Batas

Skor
Quis

(Skor 100)
Mengerjakan seluruh
soal dengan benar

(Skor 80)
Mengerjakan 80%
soal dengan benar

(Skor 60)
Mengerjakan 60% soal
dengan benar

Pre-test

Dijawab dengan
sangat tepat dan
sangat jelas
Mengerjakan seluruh
soal dengan benar

Dijawab dengan
tepat dan jelas

Dijawab cukup tepat
dan cukup jelas

Dijawab dengan
tepat dan jelas

Dijawab cukup tepat
dan cukup jelas

Post-Test

Kurang
Memuaskan
(Skor 40)
Mengerjakan 40%
soal dengan benar
Dijawab kurang
tepat dan kurang
jelas
Dijawab kurang
tepat dan kurang
jelas

Di bawah
standard
(Skor20)
Mengerjakan 20%
soal dengan
benar
Dijawab tidak
tepat dan tidak
jelas
Dijawab tidak
tepat dan tidak
jelas

SKOR

50%

25%

25%
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FORMAT RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah

: Manajemen Pemasaran

SKS

: 3 (Tiga)

Program Studi

: Manajemen

Semester : III (Tiga)

Fakultas

: Bisnis dan ilmu Sosial

A. TUJUAN TUGAS:
Penguasaan dalam mengidentifikasi bauran pemasaran melalui perencanaan dan strategi pemasaran berdasarkan kebutuhan
dan keinginan pelanggan

B. URAIAN TUGAS:
a. Obyek Garapan
Bauran pemasaran melalui perencanaan dan strategi pemasaran berdasarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan
Bauran pemasaran melalui perencanaan dan strategi pemasaran berdasarkan kebutuhan dan keinginan

pelanggan

1. Studi literatur tentang bauran pemasaran melalui perencanaan dan strategi pemasaran berdasarkan kebutuhan dan
keinginan pelanggan
Sumber :
1. Buku Ajar : Manajemen Pemasaran, Phillip Kotler & Kevin Lane Keller (2009), Erlangga
2. Buku Referensi
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Hooley, G., et.al. (2008). Marketing Strategy and Competitive Positioning, 4/E. Prentice Hall.
Kotler, Phillip & Keller, K.L. (2009). Marketing Management, 13/E. New Jersey: Prentice-Hall.
Lupiyoadi, R., & Hamdani, A. (2006). Manajemen Pemasaran Jasa. Salemba Empat.
Perreault, W. D., & McCarthy, E. J. (2002). Basic Marketing: A Global-Managerial Approach. McGraw-Hill.
Jurnal dan Prosiding Seminar, Simposium, Lokakarya Terkini
3. Mengidentifikasi bauran pemasaran melalui perencanaan dan strategi pemasaran berdasarkan kebutuhan dan keinginan
4. Menganalisis dan menyusun bauran pemasaran melalui perencanaan dan strategi pemasaran berdasarkan kebutuhan dan
keinginan (studi kasus :PT.Cocacola Bottling Indonesia, PT.Sido Muncul, PT. Sinar Sosro, PT. Orangtua Group ) , kasus
dapat diperoleh dari media cetak serta internet, mahasiswa menulis makalah mengacu kepada jurnal
c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara/langkah pengerjaan):
Mengerjakan tugas sesuai tugas kelompok, diskusi kelompok dan penyusunan makalah hasil diskusi kelompok dan
presentasi makalah di depan kelas
1. Tugas individu membuat rangkuman tentang bauran pemasaran melalui perencanaan dan strategi pemasaran.
2. Menggunakan model pembelajaran Small Group Discussion (SGD) dan Problem Based Learning (PBL),
pembagian kelompok , menjadi 7-8 kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang,
Tugas mahasiswa adalah membuat Makalah dengan tema : peluang pasar dan analisis konsumen dan
mempresentasikan dalam bentuk power point
d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:
Membuat makalah yang bertema : perencanaan dan strategi pemasaran. Makalah diketik dengan font Times New Roman
12/Arial 14 dengan spasi 1.5 pada kertas ukuran A4 80 gram. Hasil review tidak boleh melebihi 10 halaman. Dijilid rapi
dan dikumpulkan pada pertemuan ke 12.
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Buatlah laporan secara tertulis akan semua proses yang telah dilakukan. Format laporan hasil adalah sebagai berikut:
a). Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah b). Tujuan dan Manfaat Laporan, c). Kajian
Teori, d). Pembahasan dan Analisis e). Kesimpulan dan Rekomendasi; f). Refferensi g). Lampiran-lampiran
D. KRITERIA PENILAIAN
1. Makalah 10%
Originalitas dari laporan
Kejelasan isi
Penggunaan Konsep dan Teori yang terkait
Reasoning (a) Ide-ide (b) Detail
Bahasa paper, Kerapihan paper
2. Presentasi : Kebenaran isi, Organisasi, Gaya/ Teknik presentasi.

RUBRIK
DESKRIPSI TUGAS : MAKALAH
Dimensi

Sangat Memuaskan

Memuaskan

Batas

Originalitas
dari laporan

Laporan terdiri atas pemaknaan
pribadi mengenai konsep dan
teori yang digunakan. Terlihat
pemahaman yang mendalam

Laporan terdiri atas
pemaknaan pribadi
mengenai konsep dan teori
yang digunakan. Terlihat
pemahaman yang mendalam

Terdapat beberapa
bagian yang merupakan
argumen pribadi dari
penulis (memaknakan
dengan kata-kata sendiri)

Kejelasan isi

Maksud dan tujuan dari laporan
sangat jelas dan lugas dan tepat
dalam menjawab persoalan yang

Maksud dan tujuan dari
laporan bisa terlihat dengan
jelas dan sesuai dalam

Maksud dan tujuan dari
laporan cukup jelas
cukup menjawab

Kurang
Memuaskan
Tidak ada peniruan
dari hasil karya
orang lain namun
didalam laporannya
tidak terdapat
argumen pribadi
Maksud dan tujuan
dari laporan kurang
jelas atau hanya

Di Bawah
Standar
Terdapat beberapa
bagian yang
meniru hasil
karya orang lain

Skor

Tidak dapat
menentukan
maksud dan

20%

20%
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diajukan

menjawab persoalan yang
diajukan

persoalan yang diajukan

sedikit yang
berhubungan
dengan menjawab
persoalan yang
diajukan

Menggunakan konsep dan teori
yang terkait dengan sangat
sesuai, diperluas dan dipertajam
dengan menggunakan sumber
lain. Melakukan pemaknaan
pribadi tanpa kekeliruan yang
berarti
Pembagian tugas sangat
seimbang

Menggunakan konsep dan
teori yang terkait dengan
benar, cukup diperluas dan
dipertajam dengan
menggunakan sumber lain.
Cukup mampu melakukan
pemakanaan pribadi
Pembagian tugas seimbang
(seorang lebih dominan,
anggota yang lain seimbang)

Menggunakan konsep
dan teori dengan benar.
Melakukan pemaknaan
pribadi dengan benar
namun hanya sebatas
mengintepretasi konsep
dan teori
Pembagian tugas cukup
seimbang (ada satu
orang yang kurang atau
tidak bekerjasama)

Hanya sedikit
menggunakan
konsep dan teori
yang terkait namun.
Melakukan
pemaknaan pribadi
namun keliru
Pembagian tugas
hanya
mengandalkan salah
seorang anggota
kelompok

Deduksi dan
reasoning
yang tepat

Terlihat ide-ide yang mendasar,
logis dan jelas. Asumsi dilakukan
namun berdasar pada logika
berpikir dan kesimpulan yang
dihasilkan sangat tepat

Ide-ide pendukung sesuai
dengan teori, logis dan jelas.
Asumsi dilakukan namun
berdasar pada logika
berpikir dan kesimpulan
yang dihasilkan tepat

Ide-ide pendukung
sesuai dengan teori
sudah tepat dan
kesimpulan yang
dihasilkan cukup sudah
tepat

Ide-ide pendukung
sesuai dengan teori
sudah cukup tepat
namun kesimpulan
masih cukup luas

Kerapihan
Paper

Kerapihan paper sangat baik
sesuai kaidah dan sistematika
yang telah ditentukan

Kerapihan paper baik sesuai
kaidah dan sistematika yang
telah ditentukan

Penggunaan
Konsep dan
Teori yang
terkait

Kontribusi
Kelompok

Kerapihan paper cukup
baik sesuai kaidah dan
sistematika yang telah
ditentukan

Kerapihan paper
cukup baik sesuai
kaidah dan
sistematika yang
telah ditentukan

tujuan dari
laporan atau
laporan tidak
menjawab
persoalan yang
diajukan
Mengabaikan
konsep dan teori
yang digunakan.
Berlebihan dalam
menggunakan
pendapat pribadi
penulis
Tidak ada yang
mengerjakan
tugas

Terlalu sederhana,
tidak
dikembangkan,
samar-samar
dalam
mengungkapkan
informasi yang
mendukung,
banyak terdapat
asumsi-asumsi
yang salah
Paper tidak
diketik sesuai
dengan kaidah
dan sistematika
yang telah
ditentukan.

20%

10%

20%

10%
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RUBRIK
DESKRIPSI TUGAS : PRESENTASI
Dimensi
Isi

Organisasi

Gaya/Teknik
Presentasi

Sangat Memuaskan
Memberi inspirasi
untuk mencari lebih
dalam

Memuaskan
Menambah wawasan

Sangat runtut dan
integratif sehingga
dapat mengkompilasi
isi dengan baik
Menggugah semangat

Cukup runtut dan
memberi data
pendukung fakta yang
disampaikan
Membuat paham,
hanya sesekali saja
memandang catatan

Batas
Pembaca masih harus
menambah lagi
informasi dari
beberapa sumber
Tidak didukung data,
namun
menyampaikan
informasi yang benar
Lebih banyak
membaca catatan

Kurang Memuaskan
Informasi yang
disampaikan tidak
menambah wawasan
bagi pendengarnya
Informasi yang
disampaikan tidak ada
dasarnya

Di bawah standard
Informasi yang
disampaikan
menyesatkan atau
salah
Tidak mau presentasi

Skor
40%

Selalu membaca
catatan (tergantung
pada catatan)

Tidak berbunyi

40%

20%

RUBRIK
DESKRIPSI UJIAN : PRE TEST,POST TEST & QUIZ
DIMENSI

Sangat Memuaskan

Memuaskan

Batas

Skor
Quis

(Skor 100)
Mengerjakan seluruh
soal dengan benar

(Skor 80)
Mengerjakan 80%
soal dengan benar

(Skor 60)
Mengerjakan 60% soal
dengan benar

Pre-test

Dijawab dengan
sangat tepat dan
sangat jelas
Mengerjakan seluruh
soal dengan benar

Dijawab dengan
tepat dan jelas

Dijawab cukup tepat
dan cukup jelas

Dijawab dengan
tepat dan jelas

Dijawab cukup tepat
dan cukup jelas

Post-Test

Kurang
Memuaskan
(Skor 40)
Mengerjakan 40%
soal dengan benar
Dijawab kurang
tepat dan kurang
jelas
Dijawab kurang
tepat dan kurang
jelas

Di bawah
standard
(Skor20)
Mengerjakan 20%
soal dengan
benar
Dijawab tidak
tepat dan tidak
jelas
Dijawab tidak
tepat dan tidak
jelas

SKOR

50%

25%

25%
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INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN

NO
1

2

3

4

PERNYATAAN
KEGIATAN AWAL
• balikan untuk membangkitkan minat mahasiswa
• Memberikan kesempatan mahasiswa untuk menghubungkan
konsep dengan pengalaman dan pengetahuan awalnya
• Menghubungkan materi yang dipelajari dengan aplikasi teknologi
dan kehidupan Mengingatkan/menentukan kesepakatan kelas
• Melakukan demonstrasi dengan benda konkrit untuk
membangkitkan perhatian mahasiswa
• Menggunakan strategi bertanya dan
• Mengarahkan tujuan dan garis besar pembelajaran
ANTUSIASME DOSEN
• Berbicara dengan ekspresif dan empatik
• Melakukan variasi posisi berdiri di kelas
• Melakukan gerak tubuh (gesture) utamanya wajah dan tangan
• Menggunakan humor
• Berbicara dengan spontan/lepas, jelas dan lancar
INTERAKSI
• Menunjuk mahasiswa dengan menyebutkan namanya
• Ramah dan akrab dengan mahasiswa/tidak mengambil jarak.
• Menggunakan strategi bertanya dengan baik
• Memberikan reward pada gagasan yang baik
• Toleran terhadap pandangan yang berbeda/salah
• Memberikan balikan dan koreksi terhadap pandangan mahasiswa
• Memberikan perhatian pada semua mahasiswa
• Mendorong interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa yang
lain
KEGIATAN INTI
MENGARAHKAN MAHASISWA MELAKUKAN
EKSPLORASI
• Mengelola kegiatan kelas (pleno), individual dan
pengelompokan mahasiswa secara efektif dan efisien

Komentar
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5

6

7

• Menjelaskan garis besar kegiatan kepada mahasiswa
• Memanfaatkan lembar kerja untuk membantu mahasiswa
melakukan aktivitas
• Aktif memantau aktivitas mahasiswa
• Membantu mahasiswa membangun konsep
• Membimbing mahasiswa berbagi pengalaman
• Membimbing mahasiswa membuat kesimpulan
MEMBERIKAN PENGUATAN
• Melakukan presentasi dengan jelas
• Memberikan contoh-contoh konkrit dari konsep
• Memberikan aplikasi konsep pada perkembangan teknologi dan
kehidupan
• Memberikan tekanan pada hal-hal penting
• Memperluas wawasan mahasiswa tentang konsep
• Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya
KEGIATAN PENUTUP
• Memberikan kesempatan mahasiswa mengekspresikan
pemahamannya (menghasilkan karya individu )
• Menguji pemahaman mahasiswa.
METODE PEMBELAJARAN
• Memanfaatkan berbagai strategi pembelajaran
• Menggunakan multi metode pembelajaran
PENGELOLAAN KELAS
• Mampu mengkoordinasi kegiatan-kegiatan mahasiswa dengan
baik
• Mendemonstrasikan kesadaran dan sensitivitas untuk melibatkan
semua mahasiswa
• Mampu mendorong mahasiswa tertib karena kesadaran
• Melibatkan mahasiswa dalam mengelola hasil karyanya/pajangan
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INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
NO
1

2

3

4

PERNYATAAN
KEGIATAN AWAL
• Balikan untuk membangkitkan minat mahasiswa
• Memberikan kesempatan mahasiswa untuk menghubungkan
konsep dengan pengalaman dan pengetahuan awalnya
• Menghubungkan materi yang dipelajari dengan aplikasi teknologi
dan kehidupan Mengingatkan/menentukan kesepakatan kelas
• Menggunakan strategi bertanya dan
mengarahkan tujuan dan garis besar pembelajaran
ANTUSIASME DOSEN
• Berbicara dengan ekspresif dan empatik
• Melakukan variasi posisi berdiri di kelas
• Melakukan gerak tubuh (gesture) utamanya wajah dan tangan
• Menggunakan humor
• Berbicara dengan spontan/lepas, jelas dan lancar
INTERAKSI
• Menunjuk mahasiswa dengan menyebutkan namanya
• Ramah dan akrab dengan mahasiswa/tidak mengambil jarak.
• Menggunakan strategi bertanya dengan baik
• Memberikan reward pada gagasan yang baik
• Toleran terhadap pandangan yang berbeda/salah
• Memberikan balikan dan koreksi terhadap pandangan mahasiswa
• Memberikan perhatian pada semua mahasiswa
• Mendorong interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa yang
lain
KEGIATAN INTI
MENGARAHKAN MAHASISWA MELAKUKAN EKSPLORASI
• Mengelola kegiatan kelas (pleno), individual dan
pengelompokan mahasiswa secara efektif dan efisien
• Menjelaskan garis besar kegiatan kepada mahasiswa
• Memanfaatkan lembar kerja untuk membantu mahasiswa
melakukan aktivitas

Komentar
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5

6

7

• Aktif memantau aktivitas mahasiswa
• Membantu mahasiswa membangun konsep
• Membimbing mahasiswa berbagi pengalaman
• Membimbing mahasiswa membuat kesimpulan
MEMBERIKAN PENGUATAN
• Melakukan presentasi dengan jelas
• Memberikan contoh-contoh konkrit dari konsep
• Memberikan aplikasi konsep pada perkembangan teknologi dan
kehidupan
• Memberikan tekanan pada hal-hal penting
• Memperluas wawasan mahasiswa tentang konsep
• Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya
KEGIATAN PENUTUP
• Memberikan kesempatan mahasiswa mengekspresikan
pemahamannya (menghasilkan karya individu )
• Menguji pemahaman mahasiswa.
METODE PEMBELAJARAN
• Memanfaatkan berbagai strategi pembelajaran
• Menggunakan multi metode pembelajaran
PENGELOLAAN KELAS
• Mampu mengkoordinasi kegiatan-kegiatan mahasiswa dengan
baik
• Mendemonstrasikan kesadaran dan sensitivitas untuk melibatkan
semua mahasiswa
• Mampu mendorong mahasiswa tertib karena kesadaran
• Melibatkan mahasiswa dalam mengelola hasil karyanya/pajangan

Mengetahui
Kaprodi Manajemen

Wanta,SE,M.M.,
NIP :41620011
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