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 KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

Literasi Digital. 

RPS Literasi Digital ini disusun sebagai panduan dalam mata kuliah 

Literasi Digital. RPS Literasi Digital ini bertujuan agar mahasiswa mampu 

menguasai konsep-konsep mata kuliah Literasi Digital. Dalam penyusunan RPS 

Literasi Digital ini, penulis mendapat banyak bantuan, masukan dan dukungan 

dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan 

terima kasih yang tulus kepada: 

1. Ketua Jurusan Teknik 

2. Ketua Program Studi Teknik Energi Terbarukan 

3. Tim Dosen Mata kuliah Literasi Digital 

Penulis menyadari bahwa RPS Literasi Digital ini masih jauh dari 

sempurna, untuk itu dengan senang hati dan tangan terbuka penulis menerima 

saran dan kritik yang berguna untuk menyempurnakan RPS ini. 

Akhir kata, semoga RPS Literasi Digital ini dapat bermanfaat dan 

memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya. 

 
 

Jember, 02 Agustus 2022 

 
 
 

Penulis. 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

PROGRAM STUDI MESIN OTOMOTIF 

PROGRAM DIPLOMA 4 

 

SETIAP LULUSAN PROGRAM STUDI MESIN OTOMOTIF 

PROGRAM DIPLOMA 4 (EMPAT) 

MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT : 

1. SIKAP; 

a. bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral, dan etika; 

c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

f. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 

g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri; 

j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

 

2. KETERAMPILAN UMUM; 

a. Mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam 

melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan 

standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; 

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang 

keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau 
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karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi 

desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

d. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, 

spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam 

melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya; 

e. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja 

sama di dalam maupun di luar lembaganya; 

f. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 

dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; 

dan 

h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

3. KETERAMPILAN KHUSUS; 

a. Literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, 

menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital; 

b. Literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi 

(coding, artificial intelligence, dan engineering principle); 

c. Literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan 

desain; 

d. Keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS (high order thinking skills), 

meliputi Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, 

Computational logic, Compassion dan Civic responsibility; 

e. Pemahaman era industri 4.0 dan perkembanganya; 

f. Pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, 

nasional, dan global; 

g. Capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar prodi 

melalui program MBKM. 
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SILABUS 

 
1. Mata Kuliah / Kode : Literasi Digital 

2. SKS : 2 (0 – 2) 

3. Semester : 2 

4. Program Studi : Teknik Energi Terbarukan 

5. Jurusan : Teknik 

6. Capaian Pembelajaran 

Mata Kuliah 

 

: 

M1 

 

 

 

M2 

 

 

 

M3 

 

 

 

 

M4 

 

 

 

M5 

 

 

 

 

M6 

 

 

M7 

 

 

 

M8 

Mengemukakan dan mengidentifikasi 

konsep dasar digitalisasi kebudayaan 

melalui pemanfaatan TIK melalui 

diskusi dan penugasan. 

Mengemukakan dan mengidentifikasi 

pengetahuan dasar mengenai lanskap 

digital – internet dan dunia maya 

melalui observasi. 

Memahami dan mengemukakan dengan 

benar pengetahuan dasar terkait mesin 

pencarian Informasi, cara penggunaan 

dan pemilahan data melalui diskusi 

kelompok dan penugasan. 
Menguraikan dengan benar  

pengetahuan dasar mengenai aplikasi 

percakapan, dan media sosial  melalui 

penugasan mandiri dan observasi. 

Mengemukakan dan menguraikan 

pengetahuan dasar mengenai aplikasi 

dompet digital, loka pasar (market 

place), dan transaksi digital  melalui 

penugasan kelompok. 
Memahami dan  membuat desain yang 

mendukung branding sebuah company 

profile  melalui case method. 

Mengemukakan dan menguraikan  

pemanfaatan e-commerce untuk 

memasarkan sebuah produk studi 

kasus dan presentasi. 

Memahami dan  memahami konsep 

penerapan teknologi informasi sesuai 

dengan kekhasan program studi  melalui 

diskusi kelompok dan penugasan. 

7. Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang 

mengembangkan ketertarikan, sikap, dan 

kemampuan individu menggunakan teknologi 

digital dan alat komunikasi untuk mengakses, 

mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, 

dan mengevaluasi informasi, membangun 

pengetahuan baru, membuat, dan 

berkomunikasi dengan orang lain agar dapat 
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berpartisipasi secara efektif. Serta Pengantar 

Ms. Word dan Ms. Excel untuk penunjang 

pengolahan data dan penulisan ilmiah. 

 

8. Pokok Bahasan : Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan 

mempelajari pokok bahasan meliputi :  

1. Digital Ethics;  

2. Digital Culture; 

3. Digital Skills di antaranya: Lanskap 

Digital, Mesin Pencari Informasi, 

Memahami Aplikasi Percakapan dan 

Sosial Media, dan Mengenal Dompet 

Digital, Lokapasar dan Transaksi Digital; 

4. Digital Security;  

5. Institutions Skills di antaranya: 

Collaboration Tools, Digital Employment, 

Aplikasi Pengolah Multimedia, Company 

Profile, dan E-Commerce; 

6. Pengantar Ms. Word dan Ms. Excel untuk 

penunjang pengolahan data dan penulisan 

ilmiah. 

9. Referensi : 1. Adikara, G. Jiwana, dkk. 2021. Aman 

Bermedai Digital. Jakarta: Kementerian 

Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia. 

2. Astuti, S. Indra, dkk. 2021. Budaya 

Bermedia Digital. Jakarta: Kementerian 

Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia. 

3. Kusumastuti, F., dkk. 2021. Etis Bermedia 

Digital. Jakarta: Kementerian Komunikasi 

dan Informatika Republik Indonesia. 

4. Monggilo, Z.M.Z., dkk. 2021 Cakap 

Bermedia Digital. Jakarta: Kementerian 

Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia. 

5. Nasrullah R., dkk. 2017. Gerakan Literasi 

Nasional: Materi Pendukung Litersi 

Digital. Jakarta: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 
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Memasukkan 

unsur sikap 

PETA KONSEP CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) DAN KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (KAD) 

PETA KONSEP CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN KEMAMPUAN  

AKHIR YANG DIRENCANAKAN (KAD) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mampu memahami konsep penerapan teknologi informasi sesuai dengan kekhasan 

program studi 

Mampu memiliki kemampuan dasar etika dalam berinternet 

(Nettiquette) 

Menguraikan dengan benar  pengetahuan dasar mengenai aplikasi 

percakapan, dan media sosial  melalui penugasan mandiri dan observasi. 

Mengemukakan dan mengidentifikasi pengetahuan dasar mengenai 

lanskap digital – internet dan dunia maya melalui observasi. 

Memahami dan mengemukakan dengan benar pengetahuan dasar 

terkait mesin pencarian Informasi, cara penggunaan dan 

pemilahan data melalui diskusi kelompok dan penugasan. 

Mengemukakan dan menguraikan pengetahuan dasar mengenai aplikasi 

dompet digital, loka pasar (market place), dan transaksi digital  melalui 

penugasan kelompok. 

Memahami dan  membuat desain yang mendukung branding sebuah 

company profile  melalui case method. 

Mengemukakan dan mengidentifikasi konsep dasar digitalisasi 

kebudayaan melalui pemanfaatan TIK melalui diskusi dan 

penugasan. 

Mengemukakan dan menguraikan  pemanfaatan e-commerce untuk 

memasarkan sebuah produk studi kasus dan presentasi. 
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POLITEKNIK NEGERI JEMBER 
 
JURUSAN : TEKNIK 
 
PROGRAM STUDI : MESIN OTOMOTIF 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Satuan Kredit Semester Semester Tanggal Penyusunan 

Literasi DIgital TET 120704 2 SKS ( Teori = 0 – Praktikum = 2) 3 2 Agustus 2022 

Otorisasi Koordinator Mata Kuliah Penyusun RPS Koordinator Program Studi 

Ir. Michael Joko Wibowo, M.T. Yuli Hananto, S.Tp., M.Si 
Capaian Pembelajaran (CP) 

 

Capaian Pembelajaran Lulusan yang terdapat pada Mata Kuliah 

CPL-3  Mahasiswa mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 
dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 

CPL-6 

 

Mahasiswa mampu memahami Literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, 
menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital; 

CPL-8 

 

Mahasiswa mampu memahami Literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan 
desain; 

CPL-10 

 

Mahasiswa mampu mengimplementasikan keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS (high order 
thinking skills), meliputi Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, 
Compassion dan Civic responsibility; 

CPL-12 Mahasiswwa dapat mengimplementasikan pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama 

secara lokal, nasional, dan global. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang lebih spesifik 

CPMK1 Memiliki kemampuan dasar etika dan budaya berinternet (Nettiquete) 

CPMK2 Mengidentifikasi dan mengoptimalkan pengetahuan dasar tentang pemanfaatan TIK, mesin pencarian 

informasi, penggunaan dan pemilihan data. 
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CPMK3 Memiliki kemampuan dalam mem-branding suatu produk dengan memanfaatkan penerapan teknologi 

informasi yang sesuai dengan bidang mesin otomotif 

SUB-CPMK 

SUB-CPMK-1 

 

Mengemukakan dan mengidentifikasi konsep dasar digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK melalui 

diskusi dan penugasan. 

SUB-CPMK-2 Mengemukakan dan mengidentifikasi pengetahuan dasar mengenai lanskap digital – internet dan dunia maya 

melalui observasi. 
SUB-CPMK-3 Memahami dan mengemukakan dengan benar pengetahuan dasar terkait mesin pencarian Informasi, cara 

penggunaan dan pemilahan data melalui diskusi kelompok dan penugasan. 
SUB-CPMK-4 Menguraikan dengan benar  pengetahuan dasar mengenai aplikasi percakapan, dan media sosial  melalui 

penugasan mandiri dan observasi. 
SUB-CPMK-5 Mengemukakan dan menguraikan pengetahuan dasar mengenai aplikasi dompet digital, loka pasar (market 

place), dan transaksi digital  penugasan kelompok. 
SUB-CPMK-6 Memahami dan  membuat desain yang mendukung branding sebuah company profile  melalui case method. 
SUB-CPMK-7 Mengemukakan dan menguraikan  pemanfaatan e-commerce untuk memasarkan sebuah produk studi kasus 

dan presentasi. 
SUB-CPMK-8 Memahami dan  memahami konsep penerapan teknologi informasi sesuai dengan kekhasan program studi  

melalui diskusi kelompok dan penugasan. 

Deskripsi Singkat 

Mata Kuliah 

Mata kuliah ini mengembangkan ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk 
mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat, dan 
berkomunikasi dengan orang lain. Serta pengantar Ms. Word dan Ms. Excel untuk penunjang pengolahan data dan penulisan ilmiah. 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah dalam Bahasa 
Inggris 

This course develops an individual's interest, attitude, and ability to use digital technology and communication tools to access, manage, 
integrate, analyze, and evaluate information, build new knowledge, create, and communicate with others. As well as an introduction to 
Ms. Word and Ms. Excel to support data processing and scientific writing.  

Bahan Kajian / 
Materi Pembelajaran 

Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari pokok bahasan meliputi :  
1. Digital Ethics;  
2. Digital Culture; 
3. Digital Skills di antaranya: Lanskap Digital, Mesin Pencari Informasi, Memahami Aplikasi Percakapan dan Sosial Media, dan 

Mengenal Dompet Digital, Lokapasar dan Transaksi Digital; 
4. Digital Security;  
5. Institutions Skills di antaranya: Collaboration Tools, Digital Employment, Aplikasi Pengolah Multimedia, Company Profile, dan 
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E-Commerce; 
6. Pengantar Ms. Word dan Ms. Excel untuk penunjang pengolahan data dan penulisan ilmiah 

Daftar Referensi 1. Adikara, G. Jiwana, dkk. 2021. Aman Bermedai Digital. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 
2. Astuti, S. Indra, dkk. 2021. Budaya Bermedia Digital. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 
3. Kusumastuti, F., dkk. 2021. Etis Bermedia Digital. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 
4. Monggilo, Z.M.Z., dkk. 2021. Cakap Bermedia Digital. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 
5. Nasrullah R., dkk. 2017. Gerakan Literasi Nasional: Materi Pendukung Litersi Digital. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

Nama Dosen Pengampu 1. Ir. Michael Joko Wibowo, M.T.,  
2. Dafit Ari Prasetyo, S.T., MT. 

Matakuliah prasyarat - 
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Minggu 
Ke- 

(Kemampuan Akhir yang 
Direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

(Media & Sumber 
Belajar) 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & Bentuk Indikator 
Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 dan 2 1. Mahasiswa mampu 

mengemukakan dan 
merinci pentingnya 
literasi digital dalam 
menghadapi tantangan 
dan peluang abad 21 

2. Mahasiswa mampu 
mengemukakan dan 
merinci pentingnya etika 
dalam bermedia digital 

 Kontrak 
Kuliah 

 Tantangan 
dan peluang 
teknologi 
digital abad 
21 

 Pentingnya 
etika dalam 
bermedia 
digital 

Bentuk: 

Kuliah 
Aktifitas di kelas: 

 Metode: 
Small groupdiscussion, 
brainstorming dan 
case study. 
 Media:  
Komputer dan LCD 
Projector melalui 
visual gambar, serta 
gadget dan internet. 
 Sumber belajar: 
Buku pegangan dan      
e-learning:  http://e- 
learning.polije.ac.id 

Ekspositori, 
small 
groupdiscussion, 
brainstorming 
 
Kuliah  2 sks = 
340’ terbagi 
menjadi: 
TM: 2 x (1 x 50’)  
BT: 2 x (1 x 60’) 
BM: 2 x (1 x 60’) 
 

 Mereview 

materi tentang 

tantangan dan 

peluang 

teknologi digital 

abad 21 

 Mereview 

materi tentang 

pentingnya 

etika dalam 

bermedia 

digital 

Kriteria :  
Kesesuaian dalam 
mengemukakan 
peranan literasi 
digital dan etika 
dalam bermedia 
digital. 
 
Bentuk: 
Observasi, 
keaktifan, dan 
attitude 

 Keberhasilan 
dalam 
mengidentifikasi 
tantangan dan 
peluang 
teknologi digital 
abad 21 

 Keberhasilan 
dalam 
mengidentifikasi 
pentingnya etika 
dalam bermedia 
digital 

10% 
(TG1) 

3 s.d. 4 1. Mahasiswa mampu 
mengemukakan dan 
mengidentifikasi 
digitalisasi Kebudayaan 
melalui pemanfaatan TIK; 

2. Mahasiswa mampu 
mengemukakan dan 
mengidentifikasi 
pengetahuan dasar 
mengenai aplikasi 
percakapan, dan media 
sosial; 

 

 Digitalisasi 
Kebudayaan 
melalui 
pemanfaatan 
TIK  

 Pengetahuan 
dasar 
mengenai 
aplikasi 
percakapan, 
dan media 
sosial 

Bentuk: 

Kuliah 
Aktifitas di kelas: 

 Metode: 
Small groupdiscussion, 
brainstorming dan 
case study. 
 Media:  
Komputer dan LCD 
Projector melalui 
visual gambar, serta 
gadget dan internet. 
 Sumber belajar: 
Buku pegangan dan      
e-learning:  http://e- 

Ekspositori, small 
groupdiscussion, 
brainstorming 
 

Kuliah  2 sks = 
340’ terbagi 
menjadi: 
TM: 2 x (1 x 50’)  
BT: 2 x (1 x 60’) 
BM: 2 x (1 x 60’) 
 

 Memahami dan 

mereview 

digitalisasi 

Kebudayaan 

melalui 

pemanfaatan 

TIK 

 Memahami dan 

mereview 

pengetahuan 

dasar mengenai 

aplikasi 

percakapan, 

Kriteria :  
Kesesuaian dalam 
mengidentifikasi 
digitalisasi 
kebudayaan 
melalui 
pemanfaatan TIK 
serta mengenai 
aplikasi 
percakapan, dan 
media sosial;  
 
Bentuk: 
Observasi, 
keaktifan, dan 

 Keberhasilan 
dalam 
mengidentifikasi 
digitalisasi 
Kebudayaan 
melalui 
pemanfaatan TIK. 

 Keberhasilan 
dalam 
mengidentifikasi 
pengetahuan 
dasar mengenai 
aplikasi 
percakapan, dan 
media sosial 

10% 
(TG1) 

http://e-learning.polije.ac.id/
http://e-learning.polije.ac.id/
http://e-learning.polije.ac.id/
http://e-learning.polije.ac.id/
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learning.polije.ac.id dan media 

sosial 

attitude 

5 s.d 6 Mahasiswa memahami dan 
merinci terkait digital skills 
di antaranya: Lanskap 
Digital, Mesin Pencari 
Informasi, Mengenal 
Dompet Digital, Lokapasar 
dan Transaksi Digital;  

 

 Lanskap 
Digital 

 Mesin 
Pencari 
Informasi 

 Mengenal 
Dompet 
Digital 

 Lokapasar 
dan Transaksi 
Digital 

Bentuk: 

Kuliah 
Aktifitas di kelas: 

 Metode: 
Small groupdiscussion,  
brainstorming dan 
case study. 
 Media:  
Komputer dan LCD 
Projector melalui 
visual gambar, serta 
gadget dan internet. 
 Sumber belajar: 
Buku pegangan dan      
e-learning:  http://e- 
learning.polije.ac.id 

Ekspositori, small 
groupdiscussion, 
brainstorming 
 

Kuliah  2 sks = 
340’ terbagi 
menjadi: 
TM: 2 x (1 x 50’)  
BT: 2 x (1 x 60’) 

BM: 2 x (1 x 60’) 
 

 Memahami dan 

mereview 

pengetahuan 

dasar mengenai 

lanskap digital 

 Memahami dan 

mereview 

pengetahuan 

dasar mengenai 

mesin pencari 

informasi 

 Memahami dan 

mereview 

pengetahuan 

dasar mengenai 

dompet digital 

 Memahami dan 

mereview 

pengetahuan 

dasar mengenai 

lokapasar dan 

transaksi digital 

Kriteria :  
Kesesuaian dalam 
memahami dan 
merinci terkait 
digital skills; 
 
Bentuk: 
Observasi, 
keaktifan, dan 
attitude 

 Keberhasilan 
dalam 
mengidentifikasi 
lanskap digital. 

 Keberhasilan 
dalam 
mengidentifikasi 
Mesin Pencari 
Informasi 

 Keberhasilan 
dalam 
mengidentifikasi 
dompet digital 

 Keberhasilan 
dalam 
mengidentifikasi 
lokapasar dan 
transaksi digital 

10% 
(QZ1) 

Ujian Tengah Semester (UTS) 

8 s.d 9 Mahasiswa mampu 
memahami Institutions 
Skills serta memahami 
digital security 

 Collaboration 
tools 

 Digital 
employment 

 Aplikasi 
pengolah 
multimedia 

 Company 

Bentuk: 

Kuliah 
Aktifitas di kelas: 

 Metode: 
Small groupdiscussion, 
brainstorming dan 
case study. 
 Media:  
Komputer dan LCD 

Ekspositori, small 
groupdiscussion, 
brainstorming 
 

Kuliah  2 sks = 
340’ terbagi 
menjadi: 
TM: 2 x (1 x 50’)  
BT: 2 x (1 x 60’) 

 Memahami dan 

mereview 

pengetahuan 

dasar mengenai 

collaboration 

tools 

 Memahami dan 

mereview 

Kriteria :  
Kesesuaian dalam 
memahami 
Institutions Skills 
serta memahami 
digital security 
 
Bentuk: 

 Keberhasilan 
dalam 
mengidentifikasi 
collaboration 
tools 

 Keberhasilan 
dalam 
mengidentifikasi 
digital 

10% 
(QZ1) 

http://e-learning.polije.ac.id/
http://e-learning.polije.ac.id/
http://e-learning.polije.ac.id/
http://e-learning.polije.ac.id/
http://e-learning.polije.ac.id/
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profile 

 E-commerce 

 Digital security 

 

Projector melalui 
visual gambar, serta 
gadget dan internet. 
 Sumber belajar: 
Buku pegangan dan      
e-learning:  http://e- 
learning.polije.ac.id 

BM: 2 x (1 x 60’) 

 
pengetahuan 

dasar mengenai 

digital 

employment 

 Memahami dan 

mereview 

pengetahuan 

dasar mengenai 

aplikasi 

pengolah 

multimedia 

 Memahami dan 

mereview 

pengetahuan 

dasar mengenai 

company profile 

 Memahami dan 

mereview 

pengetahuan 

dasar mengenai 

e-commerce 

 Memahami dan 

mereview 

pengetahuan 

dasar mengenai 

digital security 

Observasi, 
keaktifan, dan 
attitude 

employment 
 Keberhasilan 

dalam 
mengidentifikasi 
aplikasi pengolah 
multimedia 

 Keberhasilan 
dalam 
mengidentifikasi 
company profile 

 Keberhasilan 
dalam 
mengidentifikasi 
e-commerce 

 Keberhasilan 
dalam 
mengidentifikasi 
digital security 

10 s.d. 
12 

Mahasiswa mampu 
menggunakan teknologi 
digital dan alat komunikasi 
untuk mengakses dan 
mengelola (menyaring, 
menganalisis, 
mengevaluasi, dan 
mengintegrasikan) 
informasi digital secara 

 Pemanfaatan 
media visual 
untuk flyer/ 
selebaran 
produk/ jasa 

 Pemanfaatan 
media video 
untuk 

Bentuk: 

Kuliah 
Aktifitas di kelas: 

 Metode: 
Small groupdiscussion, 
brainstorming dan 
Case Method. 
 Media:  

Ekspositori, small 
groupdiscussion, 
brainstorming 
 

Kuliah  2 sks = 
340’ terbagi 
menjadi: 
TM: 2 x (1 x 50’)  
BT: 2 x (1 x 60’) 

 Mampu 

menggunakan 

teknologi digital 

dan alat 

komunikasi 

untuk 

mengakses dan 

Kriteria :  
Kesesuaian dan 
ketepataan dalam 
menggunakan 
teknologi digital 
dan alat komunikasi 
untuk mengakses 
dan mengelola 

 Keberhasilan 
dalam 
menggunakan 
teknologi digital 
dan alat 
komunikasi untuk 
mengakses dan 
mengelola 
informasi digital 

40% 
(CM1) 

http://e-learning.polije.ac.id/
http://e-learning.polije.ac.id/
http://e-learning.polije.ac.id/
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efektif promosi 
suatu 
produk/ jasa  

 Pemanfaatan 
media 
internet 
untuk 
promosi 
produk/ jasa  

 

Komputer dan LCD 
Projector melalui 
visual gambar, serta 
gadget dan internet. 
 Sumber belajar: 
Buku pegangan dan      
e-learning:  http://e- 
learning.polije.ac.id 

BM: 2 x (1 x 60’) 
 

mengelola 

informasi digital 

secara efektif 

 Mampu 

membuat 

media informasi 

suatu produk/ 

jasa baik 

melalui media 

visual maupun 

video 

informasi digital 
 
Bentuk: 
Case Method 

secara efektif 
 Originalitas dan 

kreatifitas materi, 
dan desain 
informasi yang 
dibuat 

13 s.d. 
15 

Mahasiswa mampu  
menggunakan 
teknologi aplikasi 
untuk penelitian dan 
publikasi 
 

 Advanced 
Ms. Excel 
untuk 
pengolahan 
dan penyajian 
data 
penelitian 

 Advanced 
Ms. Word 
untuk 
penulisan 
karya tulis 
ilmiah 

 Penggunaan 
aplikasi 
penunjang 
untuk 
publikasi 
ilmiah 

Bentuk: 

Kuliah 
Aktifitas di kelas: 

 Metode: 
Small groupdiscussion, 
brainstorming dan 
Case Method. 
 Media:  
Komputer dan LCD 
Projector melalui 
visual gambar, serta 
gadget dan internet. 
 Sumber belajar: 
Buku pegangan dan      
e-learning:  http://e- 
learning.polije.ac.id 

Ekspositori, small 
groupdiscussion, 
brainstorming 
 

Kuliah  2 sks = 
340’ terbagi 
menjadi: 
TM: 2 x (1 x 50’)  
BT: 2 x (1 x 60’) 
BM: 2 x (1 x 60’) 
 

 Mampu 

menggunakan 

Ms. Excel untuk  

komunikasi 

untuk 

pengolahan dan 

penyajian data 

penelitian  

 Mampu 

menggunakan 

Ms. Word untuk 

penulisan karya 

tulis ilmiah 

 Mampu 

menggunakan 

aplikasi 

penunjang 

untuk publikasi 

ilmiah 

Kriteria :  
Kesesuaian dalam 
penggunaan 
teknologi aplikasi 
untuk penelitian 
dan 
publikasi 
 
Bentuk: 
Case Method 

 Keberhasilan 
dalam penerapan 
penggunaan Ms. 
Excel, Ms. Word 
dan aplikasi 
penunjang untuk 
publikasi ilmiah 

20% 
(CM1) 

Ujian Akhir Semester (UAS) 
 

 
 

http://e-learning.polije.ac.id/
http://e-learning.polije.ac.id/
http://e-learning.polije.ac.id/
http://e-learning.polije.ac.id/
http://e-learning.polije.ac.id/
http://e-learning.polije.ac.id/
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Keterangan: 
1) TM (Tatap Muka), BT (Belajar Terstruktur), BM (Belajar Mandiri), PR (Praktik), PL (Penyusunan Laporan) 
2) Kuliah 2 sks = 340’ terbagi menjadi: 

a. TM: 2 x (1 x 50 mnt), dibaca Tatap Muka kuliah 2 kali (minggu) x 1 sks x 50 mnt = 50 mnt,  
b. BT: 2 x (1 x 60) mnt), dibaca Belajar Tersruktur 2 kali (minggu) x 1 sks x 60 mnt = 60 mnt,  
c. BM: 2 x (1 x 60) mnt), dibaca Belajar Mandiri 2 kali (minggu) x 1 sks x 60 mnt = 60 mnt;  

3) Praktikum 2 sks = 340 menit terbagi menjadi: 
a. PR: 1 x (2 x 120) mnt), dibaca Praktik di Laboratorium 1 kali (minggu) x 2 sks x 120 mnt = 240 mnt, 
b. PL: 1 x (1 x 50) mnt), dibaca Penysunan Laporan 1 kali (minggu) x 2 sks x 50 mnt = 100 mnt, 
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a.  

RENCANA EVALUASI 
 

No. Basis Evaluasi Komponen Evaluasi Deskripsi Deskripsi (English ) Bobot 

1 Aktifitas Partisipatif (case method) Originalitas, 

Kreatifitas, dan 

Kesesuaian isi 

Pemanfaatan media visual untuk 

flyer/ selebaran produk/ jasa 

 
10% 

(CM1) 

  Originalitas, 

Kreatifitas, dan 

Kesesuaian isi 

Pemanfaatan media video untuk 

promosi suatu produk/ jasa   

 

 
20% 

(CM1) 

  Originalitas, 

Kreatifitas, dan 

Kesesuaian isi 

Pemanfaatan media internet 

untuk promosi produk/ jasa  

 
10% 

(CM1) 

  Kesesuaian isi dan 

petunjuk 

Pemanfaatan 

teknologi aplikasi 

untuk penelitian dan 

publikasi 

 

20% 

(CM1) 

 Sub Total (60%)  

3 Kognitif / Pengetahuan Tugas  Evaluasi pada materi digital ethics 

dan digital culture 

 10% 

(TG1) 

    Quiz  Evaluasi pada materi institutions 

skills serta digital security 

 10% 

(QZ1) 

    Ujian Tengah 

Semester  

Evaluasi pada materi yang 

disampaikan pada pertemuan 1 

s.d. 6 

 
10% 

(UTS) 

    Ujian Akhir Semester Evaluasi penggunaan teknologi 
aplikasi 
untuk penelitian dan 
publikasi 

 
10% 

(UAS) 
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 Sub Total (40%)  

 Total (100%)  

Catatan: 

PB = Kegiatan Proses Belajar    PT = Kegiatan Penugasan Terstruktur   M = Kegiatan Mandiri 

CM = Aktifitas Partisipatif (case method)  PR = Hasil Proyek (Team-based project) TG = Tugas   QZ = Quiz



16 

 

EVALUASI DAN RUBRIK PENILAIAN 
 

 

Nama Mata Kuliah : Literasi Digital 

Kode Mata Kuliah : MOT130707 

Minggu  : 1 s.d. 4 

Kode Evaluasi  : TG1  

 

Hasil Pembelajaran  yang diharapkan:  

1. Mampu memiliki kemampuan dasar etika dalam berinternet (Nettiquette); 

2. Mampu memahami digitalisasi Kebudayaan melalui pemanfaatan TIK; 

3. Mampu memahami pengetahuan dasar mengenai aplikasi percakapan, dan media sosial; 

 

Basis Evaluasi  : Tugas 

 

Bobot Penilaian (%) : 20 

 

Rubrik Penilaian : 

 

No INDIKATOR KINERJA Bobot (%) Penilaian Nilai Akhir 

1 Keberhasilan dalam 
mengidentifikasi tantangan 
dan peluang teknologi digital 
abad 21 

5   

2 Keberhasilan dalam 

mengidentifikasi pentingnya 

etika dalam bermedia digital 

5   

3 Keberhasilan dalam 
mengidentifikasi digitalisasi 
Kebudayaan melalui 
pemanfaatan TIK. 

5   

4 Keberhasilan dalam 

mengidentifikasi pengetahuan 

dasar mengenai aplikasi 

percakapan, dan media sosial 

5   

  20   
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Nama Mata Kuliah : Literasi Digital 

Kode Mata Kuliah : MOT130707 

Minggu  : 5 s.d. 9 

Kode Evaluasi  : QZ1  

 

Hasil Pembelajaran  yang diharapkan:  

1. Mampu memahami pengetahuan dasar mengenai lanskap digital – internet dan dunia 

maya; 

2. Mampu memahami pengetahuan dasar terkait mengenai mesin pencarian Informasi, cara 

penggunaan dan pemilahan data; 

3. Mampu memahami pengetahuan dasar mengenai aplikasi dompet digital, loka pasar 

(market place), dan transaksi digital; 

 

Basis Evaluasi  : Quiz 

 

Bobot Penilaian (%) : 20 

 

Rubrik Penilaian : 

 

No INDIKATOR KINERJA Bobot (%) Penilaian Nilai Akhir 

1 Keberhasilan dalam 
mengidentifikasi lanskap 
digital, dan mesin pencari 
informasi 

5   

2 Keberhasilan dalam 
mengidentifikasi dompet 
digital, lokapasar dan 
transaksi digital 

5   

3 Keberhasilan dalam 
mengidentifikasi 
collaboration tools dan digital 
employment 

5   

4 Keberhasilan dalam 
mengidentifikasi aplikasi 
pengolah multimedia, 
company profile dan e-
commerce 

5   

  20   
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Nama Mata Kuliah : Literasi Digital 

Kode Mata Kuliah : MOT130707 

Minggu  : 10 s.d. 15 

Kode Evaluasi  : CM1  

 

Hasil Pembelajaran  yang diharapkan:  

1. Mampu membuat sebuah landing page yang mendukung branding sebuah company 

profile;  

2. Mampu memanfaatkan e-commerce untuk memasarkan sebuah produk; 

3. Mampu memahami konsep penerapan teknologi informasi sesuai dengan kekhasan 

program studi. 
 

Basis Evaluasi  :  Case Method 

 

Bobot Penilaian (%) : 60 

 

Rubrik Penilaian : 

 

No INDIKATOR KINERJA Bobot (%) Penilaian Nilai Akhir 

1 Keberhasilan dalam 
menggunakan teknologi 
digital dan alat komunikasi 
untuk mengakses dan 
mengelola informasi digital 
secara efektif. 

30   

2 Keberhasilan dalam penerapan 

penggunaan Ms. Excel, Ms. 

Word dan aplikasi penunjang 

untuk publikasi ilmiah 

30   

  60   
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PENILAIAN KELOMPOK 
Kelompok  : 
Anggota : 1) . . . . . . . .  . . . . . ., 2)  .  . . . . . . . . . . . . ., 3)  . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nilai   : .............. 

Indikator 
Sangat 

Baik 
Baik Cukup Kurang Skor 

Ketepatan mendefinisikan      

Ketepatan mengidentifikasi 
persoalan, 

     

Ketepatan penjelasan,      

Kebenaran persamaan fisis      

 

Skor Kriteria 

4 
Substansi  yang disajikan sangat lengkap 
Teknik sangat baik  
Semua anggota kelompok terlibat aktif  dalam diskusi  

3 
Substansi yang disajikan lengkap 
Teknik saji baik 
Semua anggota kelompok terlibat aktif dalam diskusi  

2 
Substansi yang disajikan kurang lengkap 
Teknik saji cukup baik 
Sebagian besar anggota kelompok aktif dalam diskusi  

1 
Substansi yang disajikan tidak  lengkap  
Teknik saji tidak baik   
Anggota kelompok tidak terlibat aktif dalam diskusi  

 
PENILAIAN AKHIR 

Nilai Deskripsi 

4 

a. Membuat brainstorming secara benar 
b. Mengidentifikasi persoalan literasi digital secara benar 

c. Mengidentifikasi setiap bahasan secara benar 
d. Selesai dan menguasai ≥ 80 % materi 
 
 
 

3 

a. Membuat brainstorming sebagian besar benar 
b. Mengidentifikasi persoalan literasi digital sebagian besar benar 

c. Mengidentifikasi setiap bahasan secara benar namun tidak lengkap 

d. Selesai dan menguasai 70 % s.d 79% materi 

2 

a. Membuat brainstorming sebagian kecil benar 
b. Mengidentifikasi persoalan literasi digital sebagian kecil benar 

c. Mengidentifikasi setiap bahasan sebagian besar salah 

d. Selesai dan menguasai 60 % s.d 69% materi 

 

1 

a. Tidak membuat brainstorming 

b. Mengidentifikasi persoalan literasi digital salah semua 

c. Mengidentifikasi setiap bahasan salah semua 
d. Tidak Selesai dan tidak menguasai materi 

  
Petunjuk : 
1.   Skor akhir menggunakan skala 1- 4 
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2.   Perhitungan skor akhir  =  
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