SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

2

1
BI4713/2/ Penyutradaraan dan Pementasan
3
Herussaleh, S.Pd., M.Pd
Setelah mengikuti mata kuliah ini, Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dan tujuan penyutradaraan dan pementasan
setelah mengikuti Mata kuliah ini, mahasiswa memhami dan mendiskusikan tentang Pengertian penyutradaaran dan pementasan dan manfaatmanfaat penyutradaaran dan pementasan
pengertian dan tujuan penyutradaraan dan pementasan
1) Pengertian penyutradaaran dan pementasan,
2) manfaat-manfaat penyutradaaran dan pementasan: a) bagi perkembangan sastra; b) bagi pembaca; c) bagi ilmu sastra; d) penyusunan
sejarah sastra
Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
perkuliahan

Kegiatan
Pendahuluan

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

- sajian Dosen tentang pengertian dan tujuan penyutradaraan

4

kegiatan
Penyajian

Kegiatan
Penutup

Waktu

-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan Dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan , serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

presensi &
modul mata
kuliah

5’

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

65’

modul mata
kuliah

10’

- menyimak dan mencatat sajian perkuliahan tentang pengertian

dan pementasan

3

Media
Mahasiswa

dan tujuan penyutradaraan dan pementasan

- membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok diskusi &
membagikan lembar tugas kerja kelompok kepada masing-masing
kelompok
- mengamati pelaksanaan & kerja kelompok/diskusi
- mengadakan Tanya jawab atau silang Tanya dengan mahasiswa
tentang topik/masalah yang sudah didiskusikan oleh masingmasing kelompok diskusi

- membagi diri ke dalam kelompok diskusi dan mempelajari
lembar tugas kerja kelompok masing-masing.
- Melakukan diskusi sesuai lembar tugas kerja kelompok masingmasing
- Mengikuti Tanya jawab atau silang Tanya dengan dosen
dan/atau sesama mahasiswa tentang topik/masalah yang
sudah didiskusikan oleh masing-masing kelompok diskusi

- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi
- memberikan tugas pengkajian sebagai persiapan perkuliahan
selanjutnya (tindak lanjut)

- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis
- menyelesaikan tugas pengkajian di rumah untuk dibahas dalam
pertemuan ke-2

Surabaya, 11 September 2013
Dosen

Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

4

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

2

2
BI4713/2/ Penyutradaraan dan Pementasan
3
Herussaleh, S.Pd., M.Pd
Setelah mengikuti mata kuliah Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan penentuan lakon, analisis lakon, dan memilih Pemain
Setelah mengikuti mata kuliah Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan aktivitas dalam kegiatan kritik sastra; analisis, penafsiran, dan
penilaian
penentuan lakon, analisis lakon, dan memilih Pemain
A. penentuan lakon: 1) Naskah Jadi; 2) membuat naskah sendiri
B. analisis lakon 1) analisis dasar; 2) interpretasi
C. miimilih pemain; 1) fisik; 2) kecakapan
Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

Kegiatan
Pendahuluan

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

- sajian dosen tentang penentuan lakon, analisis lakon, dan

kegiatan
Penyajian

4

Kegiatan
Penutup

Waktu

-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

presensi &
modul mata
kuliah

5’

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

90’

modul mata
kuliah

15’

- menyimak dan mencatat sajian dosen penentuan lakon,

memilih Pemain
3

Media
Mahasiswa

analisis lakon, dan memilih Pemain

- membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok diskusi &
membagikan lembar tugas kerja kelompok kepada masing-masing
kelompok
- mengamati pelaksanaan & kerja kelompok/diskusi
- mengadakan Tanya jawab atau silang Tanya dengan mahasiswa
tentang topik/masalah yang sudah didiskusikan oleh masingmasing kelompok diskusi
- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi
- memberikan tugas pengkajian sebagai persiapan perkuliahan
selanjutnya (tindak lanjut)

- membagi diri ke dalam kelompok diskusi dan mempelajari
lembar tugas kerja kelompok masing-masing.
- Melakukan diskusi sesuai lembar tugas kerja kelompok masingmasing
- Mengikuti Tanya jawab atau silang Tanya dengan dosen
dan/atau sesama mahasiswa tentang topik/masalah yang
sudah didiskusikan oleh masing-masing kelompok diskusi
- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis
- menyelesaikan tugas pengkajian di rumah untuk dibahas dalam
pertemuan ke-3

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

5

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke

3

Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus

BI4713/2/ Penyutradaraan dan Pementasan
3
Herussaleh, S.Pd., M.Pd
Setelah mengikuti mata kuliah Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menentukan konsep pementasan
Setelah mengikuti mata kuliah Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menentukan konsep pementasan: 1) pendekatan gaya
pementasan; 2) pendekatan pemeranan; 3) gambaran tata artistik
konsep pementasan
konsep pementasan: 1) pendekatan gaya pementasan; 2) pendekatan pemeranan; 3) gambaran tata artistik

Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

Persiapan
Perkuliahan

2

Kegiatan
Pendahuluan

3

kegiatan
Penyajian

4

Rincian Kegiatan

Tahapan

Kegiatan
Penutup

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

Media

Waktu

Mahasiswa

- sajian dosen tentang konsep pementasan
- hubungannya dengan karya sastra yang dihasilkan
- membuat sebuah rancangan karangan
- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi
- memberikan tugas pengkajian sebagai persiapan perkuliahan
selanjutnya (tindak lanjut)

-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

- menyimak dan mencatat sajian dosen tentang konsep

pementasan
-

Mengerjakan tugas perkuliahan yang diberikan dosen
menyimak pemantapan dosen
menjawab kuis
menyelesaikan tugas pengkajian di rumah untuk dibahas dalam
pertemuan ke-4

presensi &
modul mata
kuliah

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

90’

modul mata
kuliah

15’

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

6

5’

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus

Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

2

3

4

Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

Kegiatan
Pendahuluan

4
BI4713/2/ Penyutradaraan dan Pementasan
3
Herussaleh, S.Pd., M.Pd
Setelah mengikuti mata kuliah Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menentukan bentuk dan gaya pementasan
Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menentukan bentuk dan gaya pementasan; 1) menurut penturan cerita: berdasar naskah
lakon, improvisasi; 2) menurut bentuk penyajian: teater gerak, teater boneka, tetaer dramatik, drama musikal, teatrikalisasi puisi; 3) menurut
gaya penyajian: konvension dan non konvensional
bentuk dan gaya pementasan
menentukan bentuk dan gaya pementasan; 1) menurut penturan cerita: berdasar naskah lakon, improvisasi; 2) menurut bentuk penyajian: teater
gerak, teater boneka, tetaer dramatik, drama musikal, teatrikalisasi puisi; 3) menurut gaya penyajian: konvension dan non konvensional

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

kegiatan
Penyajian

- sajian dosen tentang bentuk dan gaya pementasan
- membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok diskusi &
membagikan lembar tugas kerja kelompok kepada masing-masing
kelompok
- mengamati pelaksanaan & kerja kelompok/diskusi
- mengadakan Tanya jawab atau silang Tanya dengan mahasiswa
tentang topik/masalah yang sudah didiskusikan oleh masingmasing kelompok diskusi

Kegiatan
Penutup

- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi
- memberikan tugas pengkajian sebagai persiapan perkuliahan
selanjutnya (tindak lanjut)

Media

Waktu

Mahasiswa
-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

presensi &
modul mata
kuliah

5’

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

90’

modul mata
kuliah

15’

- menyimak dan mencatat sajian dosen tentang bentuk dan

gaya pementasan n
- membagi diri ke dalam kelompok diskusi dan mempelajari
lembar tugas kerja kelompok masing-masing.
- Melakukan diskusi sesuai lembar tugas kerja kelompok masingmasing
- Mengikuti Tanya jawab atau silang Tanya dengan dosen
dan/atau sesama mahasiswa tentang topik/masalah yang
sudah didiskusikan oleh masing-masing kelompok diskusi
- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis
- menyelesaikan tugas pengkajian di rumah untuk dibahas dalam
pertemuan ke-5

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

7

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

2

Kegiatan
Pendahuluan

3

kegiatan
Penyajian

4

5
BI4713/2/ Penyutradaraan dan Pementasan
3
Herussaleh, S.Pd., M.Pd
Setelah mengikuti mata kuliah Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menentukan teknik blocking
setelah mengikuti Mata kuliah Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menentukan teknik blocking).
teknik blocking
teknik blocking 1) pembagian area panggung: 2) komposisi: simnetris, asimetris, keseimbangan; 3) fokus: prinsip dasar, teknik, memanfaatkan
area panggung, memanfaatkan tata panggung, tianggulasi, individu dan kelompok

Kegiatan
Penutup

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

Media

Waktu

Mahasiswa

sajian tentang teknik blocking

-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

- berdiskusi merivew tentang teknik blocking

- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi
- memberikan tugas pengkajian sebagai persiapan perkuliahan
selanjutnya (tindak lanjut)

- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis
- menyelesaikan tugas pengkajian di rumah untuk dibahas dalam
pertemuan ke-6

presensi &
modul mata
kuliah

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

90’

modul mata
kuliah

15’

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

8

5’

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus

6
BI4713/2/ Penyutradaraan dan Pementasan
3

Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

teknik latihan
teknik latihan: 1) membaca teks: 2) mengahapal; 3) merancang blocking; 4) stop and Go; 5) top-tail, 6) run-trought, 7) latihan teknik

No

1

2

Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

Kegiatan
Pendahuluan

3

kegiatan
Penyajian

4

Kegiatan
Penutup

Herussaleh, S.Pd., M.Pd
Setelah mengikuti mata kuliah Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan teknikmerancang teknik latihan
setelah mengikuti Mata kuliah Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan teknikmerancang teknik latihan

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

Media

Waktu

Mahasiswa

- sajian dosen tentang teknik latihan
- membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok diskusi &
membagikan lembar tugas kerja kelompok kepada masing-masing
kelompok
- mengamati pelaksanaan & kerja kelompok/diskusi
- mengadakan Tanya jawab atau silang Tanya dengan mahasiswa
tentang topik/masalah yang sudah didiskusikan oleh masingmasing kelompok diskusi
- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi
- memberikan tugas pengkajian sebagai persiapan perkuliahan
selanjutnya (tindak lanjut)

-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

presensi &
modul mata
kuliah

modul mata
kuliah

10’

- menyimak dan mencatat sajian trntang teknik latihan
- membagi diri ke dalam kelompok diskusi dan mempelajari
lembar tugas kerja kelompok masing-masing.
- Melakukan diskusi sesuai lembar tugas kerja kelompok masingmasing
- Mengikuti Tanya jawab atau silang Tanya dengan dosen
dan/atau sesama mahasiswa tentang topik/masalah yang
sudah didiskusikan oleh masing-masing kelompok diskusi

modul mata
kuliah

90’

- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis
- menyelesaikan tugas pengkajian di rumah untuk dibahas dalam
pertemuan ke-7

modul mata
kuliah

15’

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

9

5’

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

2

Kegiatan
Pendahuluan

3

kegiatan
Penyajian

4

Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

Kegiatan
Penutup

7
BI4713/2/ Penyutradaraan dan Pementasan
3
Haerussaleh, M.Pd
Setelah mengikuti mata kuliah Mahasiswa mampu membuat lakon dan memilih pemain berdasar kesepakatan kelompok
Setelah mengikuti mata kuliah Mahasiswa mampu membuat lakon dan memilih pemain berdasar kesepakatan kelompok
membuat lakon dan memilih pemain
Merivew lakon dan pemilihan pemain sesuai dengan kesepakatan kelompok

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

dosen membangun suasana konsdusif dan mengarahkan
mahasiswa untuk membuat lakon dan memilih pemain
- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi
- memberikan tugas pengkajian sebagai persiapan perkuliahan
selanjutnya (tindak lanjut)

Media

Waktu

Mahasiswa
-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

- melaksakan dan mengikuti bimbingan dosen untuk membuat

lakon dan memilih pemain
- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis
- menyelesaikan tugas pengkajian di rumah untuk dibahas dalam
pertemuan ke-8

presensi &
modul mata
kuliah

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

90’

modul mata
kuliah

15’

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

10

5’

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

Herussaleh, S.Pd., M.Pd

Setelah mengikuti mata kuliah, Mahasiswa mampu merancang konsep pementasan sesuai lakon yang dikembangkan
Setelah mengikuti mata kuliah, Ma Mahasiswa mampu merancang konsep pementasan sesuai lakon yang dikembangkan
merancang konsep pementasan sesuai lakon yang dikembangkan
Merivew rancangan konsep pementasan sesuai dengan kesepakatan kelompok
Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

2

Kegiatan
Pendahuluan

3

kegiatan
Penyajian

4

8
BI4713/2/ Penyutradaraan dan Pementasan
3

Kegiatan
Penutup

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan
dosen membangun suasana konsdusif dan mengarahkan
mahasiswa untuk merancang konsep pementasan sesuai

-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

- melaksakan dan mengikuti bimbingan dosen untuk merancang

konsep pementasan sesuai lakon yang dikembangkan

lakon yang dikembangkan
- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi

Media

Waktu

Mahasiswa

- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis

presensi &
modul mata
kuliah

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

90’

modul mata
kuliah

15’

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

11

5’

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

2

Kegiatan
Pendahuluan

3

kegiatan
Penyajian

4

Kegiatan
Penutup

Herussaleh, S.Pd., M.Pd

Setelah mengikuti mata kuliah, Mahasiswa mampu merancang latihan pembacaan naskah lakon 1
Mahasiswa mampu merancang latihan pembacaan naskah lakon 1
pembacaan naskah lakon 1
Merivew rancangan latihan pembacaan naskah sesuai dengan kesepakatan kelompok (tahap I)
Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

9
BI4713/2/ Penyutradaraan dan Pementasan
3

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

dosen membangun suasana konsdusif dan mengarahkan
mahasiswa untuk pembacaan naskah lakon 1
- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi

Media

Waktu

Mahasiswa
-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

presensi &
modul mata
kuliah

5’

modul mata
kuliah

10’

pembacaan naskah lakon 1

modul mata
kuliah

90’

- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis

modul mata
kuliah

15’

- melaksakan dan mengikuti bimbingan dosen untuk

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

12

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum

10
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3

kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

Mahasiswa mampu merancang latihan pembacaan naskah lakon 2
pembacaan naskah lakon 2
Merivew rancangan latihan pembacaan naskah sesuai dengan kesepakatan kelompok (tahap 2)

No

1

2

Kegiatan
Pendahuluan

3

kegiatan
Penyajian

4

Kegiatan
Penutup

Setelah mengikuti mata kuliah, Mahasiswa mampu merancang latihan pembacaan naskah lakon 2

Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

Herussaleh, S.Pd., M.Pd

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

dosen membangun suasana konsdusif dan mengarahkan
mahasiswa untuk pembacaan naskah lakon 2
- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi

Media

Waktu

Mahasiswa
-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

presensi &
modul mata
kuliah

5’

modul mata
kuliah

10’

pembacaan naskah lakon 2

modul mata
kuliah

90’

- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis

modul mata
kuliah

15’

- melaksakan dan mengikuti bimbingan dosen untuk

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

13

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

2

Kegiatan
Pendahuluan

3

kegiatan
Penyajian

4

Kegiatan
Penutup

Herussaleh, S.Pd., M.Pd

Setelah mengikuti mata kuliah, Mahasiswa mampu merancang teknik blocking sesuai naskah lakon 1
Setelah mengikuti mata kuliah, Mahasiswa mampu merancang teknik blocking sesuai naskah lakon 1
teknik blocking sesuai naskah lakon 1
merivew rancangan teknik blocking sesuai naskah lakon (tahap I)
Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

11
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-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

dosen membangun suasana konsdusif dan mengarahkan
mahasiswa untuk teknik blocking sesuai naskah lakon 1
- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi

Media

Waktu

Mahasiswa
-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

- melaksakan dan mengikuti bimbingan dosen untuk teknik

blocking sesuai naskah lakon 1
- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis

presensi &
modul mata
kuliah

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

90’

modul mata
kuliah

15’

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd
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5’

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

2

Kegiatan
Pendahuluan

3

kegiatan
Penyajian

4

Kegiatan
Penutup

Herussaleh, S.Pd., M.Pd

Setelah mengikuti mata kuliah, Mahasiswa mampu merancang teknik blocking sesuai naskah lakon 2
Setelah mengikuti mata kuliah, Mahasiswa mampu merancang teknik blocking sesuai naskah lakon 2
teknik blocking sesuai naskah lakon 2
merivew rancangan teknik blocking sesuai naskah lakon (tahap 2)
Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

12
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3

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

dosen membangun suasana konsdusif dan mengarahkan
mahasiswa untuk teknik blocking sesuai naskah lakon 2
- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi

Media

Waktu

Mahasiswa
-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

- melaksakan dan mengikuti bimbingan dosen untuk teknik

blocking sesuai naskah lakon 2
- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis

presensi &
modul mata
kuliah

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

90’

modul mata
kuliah

15’

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

15

5’

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

2

Kegiatan
Pendahuluan

3

kegiatan
Penyajian

4

Kegiatan
Penutup

Herussaleh, S.Pd., M.Pd

Setelah mengikuti mata kuliah, Mahasiswa mampu mengembangkan materi pengajaran sastra dengan hasil analisis kritik sastra
setelah mengikuti Mata kuliah, Mahasiswa mampu mengembangkan materi pengajaran sastra dengan hasil analisis kritik sastra
merivew hasil pengembangan materi pengajaran sastra dengan memanfaatkan hasil kritik sastra
merivew hasil pengembangan materi pengajaran sastra dengan memanfaatkan hasil kritik sastra
Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan
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-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan

dosen membangun suasana konsdusif dan mengarahkan
mahasiswa untuk
- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi

Media

Waktu

Mahasiswa
-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

presensi &
modul mata
kuliah

5’

modul mata
kuliah

10’

- melaksakan dan mengikuti bimbingan dosen untuk

modul mata
kuliah

90’

- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis

modul mata
kuliah

15’

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN
(SAP)
Perkuliahan ke
Kode MK /Nama MK
SKS
Nama Pengembang
Kompetensi Umum
kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan

No

1

Herussaleh, S.Pd., M.Pd

Setelah Mahasiswa mampu menyelenggarakan pementasan
Mahasiswa mampu menyelenggarakan pementasan
menyelenggarakan pementasan
merivew hasil pementasan, editing pasca pementasan, dan laporan
Rincian Kegiatan

Tahapan

Persiapan
Perkuliahan

2

Kegiatan
Pendahuluan

3

kegiatan
Penyajian

4

14
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Kegiatan
Penutup

-

Dosen
mengecek kehadiran mahasiswa
menyiapkan & membagikan bahan, media, & sumber yang
dibutuhkan
menjelaskan tujuan & model perkuliahan
apersepsi materi sebelumnya
orientasi matakuliah, aktivitas, & tugas perkuliahan yang akan
dilakukan sesuai dengan model perkuliahan yang akan
digunakan
dosen membangun suasana konsdusif dan mengarahkan
mahasiswa untuk merivew hasil pementasan, editing pasca

-

menyimak dan memperhatikan
menyimak dan memperhatikan, menjawab pertanyaan
menyimak dan memperhatikan

-

menyimak penjelasan dosen tentang tujuan pembelajaran &
aktivitas yang akan dilakukan selama perkuliahan, serta
menyiapkan bahan & media yang dibutuhkan

- melaksakan dan mengikuti bimbingan dosen untuk merivew

hasil pementasan, editing pasca pementasan, dan
laporan

pementasan, dan laporan
- memberi pemantapan berkaitan dengan topic/masalah yang
sudah didiskusikan
- memberi evaluasi

Media

Waktu

Mahasiswa

- menyimak pemantapan dosen
- menjawab kuis

presensi &
modul mata
kuliah

modul mata
kuliah

10’

modul mata
kuliah

90’

modul mata
kuliah

15’

Surabaya, 11 September 2013
Dosen
Haerussaleh, S.Pd., M.Pd
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5’

