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Deskripsi  Mata Kuliah : Mata kuliah ini mengkaji tentang sejarah, media, dan teknologi pembelajaran sejarah. Perkuliahan juga 

mencakup pembahasan mengenai perubahan peran pelajar dan pembelajar di kelas, peran tekonolgi dalam 

pembelajaran sejarah, serta bagaimana memilih, menyusun, dan cara membelajarkan sejarah secara tepat 

sesuai dengan lingkungannya. 

 

Capaian Pembelajaran (Komp Mata Kuliah) :  

a. Mampu memahami dan mengkaji tentang sejarah, media dan tekonologi pembelajaran sejarah.  

b.  Mampu memahami perubahan peran pelajar dan pembelajar di kelas, peran teknologi dalam pembelajaran sejarah. 

c. Mampu memilih, menyusun, dan membelajarkan sejarah tepat sesuai dengan lingkungannya. 
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Penetapan Nilai Akhir:  

 

         (Bobot nilai per subkomp x 60) + (Nilai UAS x 40) 

NA = --------------------------------------- 

   100 
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