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Capaian 
Pembelajaran 
(CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) yang Dibebankan pada Mata Kuliah 
CP-S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 
CP-PA1 Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan pembelajaran 

inovatif berbasis IPTEKS (Pendidik Matematika) 
CP-PA2 Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melaksanakan pembelajaran 

inovatif berbasis IPTEKS (Pendidik Matematika) 
CP-PA3  Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melakukan evaluasi 

pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS (Pendidik Matematika) 
CP-KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 
CP-KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

CP-KKA1 Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk 
merencanakan pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup/life skills 
(Pendidik Matematika) 

CP-KKA2 Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melaksanakan 
pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup /life skills (Pendidik 
Matematika) 
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CP-KKA3 Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melakukan 
evaluasi pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup /life skills (Pendidik 
Matematika) 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 
CPMK 1 Mampu mengembangkan Media Pembelajaran ICT  

CPMK 2 Mampu mengembangkan strategi pembelajaran dengan menggunakan ICT 

CPMK 3 Mampu menganalisis dan menciptkan media ICT berdasarkan materi-materi matematika 

CPL  Sub-CPMK 

CP-PA1, 
CP-KU1. 

Sub-CPMK 1. Mampu mengamati dan menganalisis dasar-dasar bahasa program 

Sub-CPMK 8. Mampu mengaplikasikan VBA for Powerpoint  dalam bentuk media dasar 
Sub-CPMK 12. Mampu mengamati dan menganalisis Bahasa python dalam pengolahan data analisis. 

CP-S9, 
CP-PA1, 
CP-PA2, 

CP-KU3, 
CP-KKA2 

Sub-CPMK2. Mampu menganalisis dan membuat skenario dari materi matematika menjadi sebuah media 
Sub-CPMK 3. Mampu mengembangkan bentuk skenario menjadi bentuk media luas bidang datar. 
Sub-CPMK 4. Mampu mengembangkan bentuk skenario menjadi bentuk media luas dan keliling lingkaran. 
Sub-CPMK 7. Mampu mengaplikasikan kaitan VBA for Excel ke VBA for Powerpoint, dari bentuk analisis, skenario, ke 
pengembangan dasar. 
Sub-CPMK 9. Mampu menjelaskan aplikasi media VBA for  Powerpoint media transformasi. 
Sub-CPMK 10. Mampu menjelaskan aplikasi media VBA for  Powerpoint media kecepatan mobil 
Sub-CPMK 13. Mampu mengaplikasikan program python dalam mengolah data inferensial. 

CP-PA3, 
CP-KKA3 

Sub-CPMK 5. Mampu menjelaskan proses pengembangan media dari tahap analisis ke pengembangan dari 
permasalahan materi media tulang napier. 
Sub-CPMK 6. Mampu menjelaskan proses pengembangan media dari tahap analisis ke pengembangan dari 
permasalahan materi geometri. 
Sub-CPMK 11. Mampu menjelaskan aplikasi persentase media animasi VBA for  Powerpoint . 
Sub-CPMK 14. Mampu mengaplikasikan program python dalam mengolah data Machine Learning dasar. 

Diskripsi Singkat 
MK 

Pada mata kuliah ini mahasiswa diarahkan untuk mengembangkan media pembelajaran berdasarkan ADDIE yaitu Analisis permasalahan 
materi pembelajaran matematika, Design yaitu merancang dengan membuat skenario, strategi pembelajaran untuk menciptakan media, 
Development yaitu melaksanakan pencitaan media, implementasi, mahasiswa mampu menjelaskan cara penyampaian media kepada siswa, 
dan evaluasi, mahasiswa mampu mengamati kekurangan media dan memperbaiki media. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1) Sub-CPMK 1. Pendahuluan (Mampu Mengamati dan Menganalisis Dasar-dasar bahasa program tentang VBA for Excel dan Powerpoint) 
2) Sub-CPMK 2. Pengenalan dasar VBA for Excel dengan operasi hitung bilangan bulat. 
3) Sub-CPMK 3. Pengaplikasikan dengan prkatek menganalisis masalah dan membuat skenario dengan VBA for Excel tetang 

phytagoras. 
4) Sub-CPMK 4. Mempraktekan  pembuatan  skenario menjadi bentuk media tentang luas bidang  
5) Sub-CPMK 5. Mempraktekan  pembuatan  skenario menjadi bentuk media tentang luas dan keliling lingkaran 
6) Sub-CPMK 6. Presentasi hasil pembuatan media 



7) Sub-CPMK 7. Pendahuluan pembuatan media VBA for Powerpoint berkaitan dengan VBA for Excel. 
8) UTS (Projek Pembuatan Media VBA for Excel berdasarkan ADDIE) 
9) Sub-CPMK 8. Mempraktekan VBA for Powepoint tentang operasi hitung bilangan bulat. 
10) Sub-CPMK 9. Membuat dan mempresentasikan media berkaitan dengan transformasi. 
11) Sub-CPMK 10. Membuat dan mempresentasikan media berkaitan dengan kecepatan mobil. 
12) Sub-CPMK 11. Membuat dan mepresentasikan media animasi pembelajaran matematika. 
13) Sub-CPMK 12. Pendahuluan (Dasar-dasar fungsi dari program python dan praktek pengolahan data deskripsi) 
14) Sub-CPMK 13. Mempraktekan pengolahan data inferensial dengan bahasa program python 
15) Sub-CPMK 14. Mempraktekan pengolahan data kecil dan data besar Machine Learning dasar dengan bahasa program python dalam 
16) UAS (Membuat projek pengolahan data dengan python dan membuat media dari VBA for Excel atau Powerpoint) 
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1 

Mampu mengamati dan 
menganalisis dasar-dasar 
Bahasa program VBA for 
Excel dan Powerpoint  

Kemampuan penyusunan dan 
penjelasan Bahasa program   

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk Tes: 
contoh soal media pembelajaran 
matematika berbasis VBA for Excel 
dan Powerpoint 

 Open Ended, diksuksi 
dan Penugasan 
[TM:2x(3x50”) 

 

 Zoom meeting 
 Google Classroom 

 

Materi konsep-
konsep dasar 
Bahasa program 
materi operasi 
hitung bilangan 
bulat.  

5% 

2 

Mampu menganalisis dan 
membuat skenario dari 
materi matematika menjadi 
sebuah media 

Kemampuan mempelajari 
materi matematuka dan 
menyusun rencana dalam 
bentuk Bahasa program 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk Tes: 
Contoh-contoh materi matematika 
sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama. 

 Problem Posing, 
diksuksi dan Penugasan 
[TM:2x(3x50”) 
 

 Zoom meeting 
 Google Classroom 

 

Materi 
pengembangan 
Bahasa program 
VBA for Excel 
berkaitan 
dengan materi 
matematika  
(Pythagoras) 

5% 

3 

Mampu mengembangkan 
bentuk skenario menjadi 
bentuk media. 

Kemampuan mengaplikasikan 
Bahasa program VBA for 
Excel  

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk Tes: 
Contoh materi matematika tentang 
luas bidang 

 Open Ended, diksuksi 
dan Penugasan 
[TM:2x(3x50”) 
 

 Zoom meeting 
 Google Classroom 

 

Materi aplikasi 
VBA for Excel 
dengan materi 
luas bidang 

5% 

4 

Mampu mengembangkan 
bentuk skenario menjadi 
bentuk media. 

Kemampuan mengaplikasikan 
Bahasa program VBA for 
Excel dan ketepatan 
penyusunan dan penulisan 
program 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk Tes: 
Contoh materi matematika tentang 
luas dan keliling lingkaran 

 Open Ended, diksuksi 
dan Penugasan 
[TM:2x(3x50”) 
 

 Zoom meeting 
 Google Classroom 

 

Materi aplikasi 
VBA for Excel 
dengan materi 
luas dan keliling 
lingkaran 5% 

5 

Mampu mengembangkan 
bentuk skenario menjadi 
bentuk media. 

Kemampuan mengaplikasikan 
Bahasa program VBA for 
Excel dan ketepatan 
penyusunan dan penulisan 
program dengan data angka 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk Tes: 
Contoh materi matematika tentang 
media operasi perkalian tulang 
napier. 

 Open Ended, diksuksi 
dan Penugasan 
[TM:2x(3x50”) 
 

 Zoom meeting 
 Google Classroom 

 

Materi aplikasi 
VBA for Excel 
dengan membuat 
media operasi 
perkalian tulang 
napier. 5% 



6 

Mampu menjelaskan proses 
pengembangan media dari 
tahap analisis ke 
pengembangan dari 
permasalahan materi 

Kemampuan mengaplikasikan 
Bahasa program VBA for 
Excel dan ketepatan kaitan 
analisis, skenario, dan media 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk Tes: 
Soal materi matematika tentang 
geometri sekolah menengah 
pertama. 

 Problem Posing, 
diksuksi dan Penugasan 
[TM:2x(3x50”) 
 

 Zoom meeting 
 Google Classroom 

- 

Materi aplikasi 
VBA for Excel 
dengan membuat 
media materi 
geometri 

5% 

7 

Mampu mengaplikasikan 
kaitan VBA for Excel ke VBA 
for Powerpoint, dari bentuk 
analisis, skenario, ke 
pengembangan dasar.  

Kemampuan mengaplikasikan 
kaitan media VBA for Excel ke 
VBA for Powerpoint. 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk Tes: 
Contoh materi matematika tentang 
peluang 

 Discovery learning, 
diksuksi dan Penugasan 
[TM:2x(3x50”) 
 

 Zoom meeting 
 Google Classroom 

 

Materi aplikasi 
VBA for 
Powerpointl 
dengan membuat 
media materi 
peluang 

5% 

8 UTS 10% 

9 

Mampu mengaplikasikan 
VBA for Powerpoint  dalam 
bentuk media dasar 

Mampu menjelaskan dan 
menyelesaikan media dasar 
(kalkulator) 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk Tes: 
Contoh materi matematika  
menghitung operasi hitung 
bilangan bulat 

 Open Ended, diksuksi 
dan Penugasan 
[TM:2x(3x50”) 
 

 Zoom meeting 
 Google Classroom 

 

Materi aplikasi 
VBA for 
Powerpoint 
tentang operasi 
hitung  bilangan 
bulat.  

5% 

10 

Mampu menjelaskan 
aplikasi media VBA for  
Powerpoint transformasi 

Kemampuan mengaplikasikan 
Bahasa program VBA for 
Powerpoint. 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk Tes: 
Contoh materi matematika  
pemecahan masalah tentang 
transformasi. 

 Discovery learning, 
diksuksi dan Penugasan 
[TM:2x(3x50”) 
 

 Zoom meeting 
 Google Classroom 

 

Materi VBA for 
powerpoint 
tentang 
transformasi  

5% 

11 

Mampu menjelaskan 
aplikasi media VBA for  
Powerpoint nkecepatan 
mobil 

Kemampuan mengaplikasikan 
Bahasa program VBA for 
Powerpoint dengan animasi 
dasar. 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk Tes: 
Contoh materi matematika  
pemecahan masalah tentang 
kecepatan mobil. 

 Discovery learning, 
diksuksi dan Penugasan 
[TM:2x(3x50”) 
 

 Zoom meeting 
 Google Classroom 

 

Materi VBA for 
powerpoint 
tentang 
kecepatan mobil 

5% 



12 

Mampu menjelaskan 
aplikasi persentase media 
VBA for  Powerpoint. 

Kemampuan mengaplikasikan 
Bahasa program VBA for 
Powerpoint dengan animasi 
lanjutan. 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk Tes: 
Contoh materi matematika  
pemecahan masalah soal 
matematika yang berkaitan dengan 
animasi. 

 Problem Posing, 
diksuksi dan Penugasan 
[TM:2x(3x50”) 
 

 Zoom meeting 
 Google Classroom 

 

Materi VBA for 
powerpoint 
tentang 
matematika 

5% 

13 

Mampu mengamati dan 
menganalisis Bahasa 
python dalam pengolahan 
data deskripsi. 

Kemampuan menyusun 
algoritma dalam pengolahan 
data sederhana bahasa 
python   

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk Tes: 
pengolahan data dari soal-soal 
statistik deskriptif 

 Discovery learning, 
diksuksi dan Penugasan 
[TM:2x(3x50”) 
 

 Zoom meeting 
 Google Classroom 

 

Materi python 
tentang atribut, 
method, fungsi 
dan kelas. 
Statistik 
deskriptif 

5% 

14 

Mampu mengaplikasikan 
program python dalam 
pengolahan data inferensial.  

Kemampuan menyusun dan 
mengolah data statistik 
dengan bahasa python 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk Tes: 
pengolahan data dari soal-soal 
statistik inferensial 

 Discovery learning, 
diksuksi dan Penugasan 
[TM:2x(3x50”) 
 

 Zoom meeting 
 Google Classroom 

- 

Materi python 
tentang atribut, 
method, fungsi 
dan kelas. 
Statistik 
inferensial. 

5% 

15 

Mampu mengaplikasikan 
program python, mengolah 
data Machine Learning. 

Kemampuan pengolahan data 
dalam python 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk Tes: 
Soal-soal Machine Learning dasar 

 Open Ended, diksuksi 
dan Penugasan 
[TM:2x(3x50”) 
 

 Zoom meeting 
 Google Classroom 

 

Materi python 
tentang atribut, 
method, fungsi 
dan kelas. 
Mengenai 
machine 
learning. 

5% 

16 UAS 20% 

 

     

 

 










