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SILABUS

Fakultas	: 	Ekonomi
Jurusan/Program studi	:	D3 Pemasaran
Mata Kuliah	: Praktek Pemasaran II 
Kode	: MPS 5312
SKS	:	Teori :  SKS	 Lapangan : 3
Semester	:	IV
Mata Kuliah Prasyarat & Kode	:	Pengantar Bisnis (MJM 302), Pengantar Manajemen (MJM 305)
Dosen	:	Wardana, SE, M.Pd.


Deskripsi Mata Kuliah
Mata Kuliah ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan praktek tentang pemasaran  dimana mahasiswa dituntut untuk mengasah ketrampilan-ketrampilan dalam mengaplikasikan konsep-konsep dan wawasan tentang pemasaran. Dalam materi ini mahasiswa banayak dilibatkan kemampuannya dalam mengasah ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen di lapangan dalam rangka meningkatkan ketrampilan penjualan. 

Standar Kompetensi 

Melalui prakterk lapangan mahasiswa memiliki ketrampilan dalam mengaplikasikan konsep-konsep dan wawasan tentang pemasaran, khususnya pemahaman tentang karakteristik pasar dan perilaku konsumen dalam rangka untuk meningkatkan ketrampilan penjualan. 


III. Sumber Bahan

A.	Wajib:
Kotler, Philip. Principles of Marketing. Fourteenth Edition. Pearson Education Limited. 2012
B. 	Anjuran:
Philip Kotler dan A.B. Susanto. Manajemen Pemasaran di Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat., 2000.

IV. Skema Pembelajaran 
 
Pertemuan Ke-
Kompetensi Dasar
Materi Pokok
Kegiatan Pembelajaran
Sumber Bahan/
Referensi
1
Mahasiswa mampu mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

(presentasi kelompok 1)
Mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

1. Ceramah
	Presentasi kelas  

Kotler & Susanto
2
Mahasiswa mampu mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

(presentasi kelompok 2)
Mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

1. Ceramah
2. Presentasi kelas
Kotler & Susanto
3
Mahasiswa mampu mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

(presentasi kelompok 3)
Mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

1. Ceramah
2. Presentasi kelas
Kotler & Susanto
4
Mahasiswa mampu mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

(presentasi kelompok 4)
Mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

1. Ceramah
2. Presentasi kelas
Kotler & Susanto
5
Mahasiswa mampu mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

(presentasi kelompok 5)
Mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

1. Ceramah
2. Presentasi kelas

6
Mahasiswa mampu mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

(presentasi kelompok 6)
Mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

1. Ceramah
2. Presentasi kelas
Kotler & Susanto
7
Mahasiswa mampu mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

(presentasi kelompok 7)
Mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

1. Ceramah
2. Presentasi kelas
Kotler & Susanto
8


Ujian mid semeste








9
Mahasiswa mampu mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

(presentasi progres kelompok 1 )
Mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

1. Ceramah
2. Presentasi kelas
Kotler & Susanto
10
Mahasiswa mampu mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

(presentasi progres kelompok 2)
Mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

1. Ceramah
2. Presentasi kelas
Kotler & Susanto
11
Mahasiswa mampu mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

(presentasi progres kelompok 3)
Mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

1. Ceramah
2. Presentasi kelas
Kotler & Susanto
12
Mahasiswa mampu mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

(presentasi progres kelompok 4)
Mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

1. Ceramah
2. Presentasi kelas
Kotler & Susanto
13
Mahasiswa mampu mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

( presentasi  progres kelompok 5)
Mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

1. Ceramah
2. Presentasi kelas
Kotler & Susanto
14
Mahasiswa mampu mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

(presentasi progres kelompok 6)
Mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

1. Ceramah
2. Presentasi kelas
Kotler & Susanto
15
Mahasiswa mampu mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

(presentasi progres kelompok 7)
Mempraktekkan ketrampilan memahami karakteristik pasar dan perilaku konsumen dikaitkan dengan praktek penjualan

1. Ceramah
2. Presentasi kelas
Kotler & Susanto
16


Ujian Akhir Semester
1.Ceramah
2. Tanya  jawab




V. Komponen Penilaian

No.
Komponen Penilaian
Bobot (%)
1
Tugas kelompok
60% 
2
Kuis
-
3
Partisipasi Diskusi
20%
4
Ujian Akhir Semester
20%

JUMLAH
100%



Yogyakarta, 2 September 2017

Mengetahui,                                                                 Dosen,
Ketua Jurusan Manajemen	
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