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1. Identitas 
 

Program Studi S1 – ILMU PEMERINTAHAN Semester III 

Nama Mata Kuliah Strategi Pemasaran (IP-029) Bobot SKS 2 

Kode Mata Kuliah IP-029 Dosen Pengampu Anik Sri Widawati, S.Sos, MM 

Detail Persentase 
Penilaian 

 Presensi   10 % 
 Ujian Tengah Semester 25 % 
 Ujian Akhir Semester 25 % 
 Tugas                                         30 % 
 Keaktifan                                   10 %                                     

Klasifikasi Nilai  81-100  : A 
 61-80 : B 
 41- 60 : C 
 21-40 : D 
 0-20  : E 

 

2. Gambaran Umum  
Mata kuliah Strategi Pemasaran merupakan mata kuliah merupakan mata kuliah yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam 
merancang strategi pemasaran. Mahasiswa mampu mengkaji bagaimana peran pemasaran dalam membangun identitas merek (brand identity)  dan 
hubungan merek  serta membangun ekuitas merek melalui sinergi merek (brand synergy). Mahasiswa diberikan pemahaman perihal pemilihan bauran 
pemasaran untuk mencapai tujuan perilaku dari rencana pemasaran. Selain itu mahasiswa diharapkan juga dapat mengembangkan strategi antar media 
terpadu dan pesan dan konsep kreatif untuk mencapai khalayak target, dan mengantarkan janji merek (promise brand) melalui program pemasaran. 
Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyusun struktur rencana program pemasaran berdasarkan pada penerapan konsep, prinsip dan praktik 
pemasaran dalam organisasi dan mampu untuk mengukur secara kritis mengevaluasi dampak dan hasil dari sebuah program komunikasi pemasaran. 
Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dalam satu semester, yang terdiri dari 14 kali pertemuan teori dan 2 kali pertemuan yang 
dikhususkan untuk pelaksanaan UTS  (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester). Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan 
dapat mengerti konsep dasar pemasaran dan penerapan aplikasi konsep pemasaran dalam perusahaan. 
 
 
3. Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah 
Profil – Akademisi dan Peneliti : 
1. Mahasiswa mampu menunjukkan kepekaan terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup. 
2. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
3. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaaan di bidang keahliannya secara mandiri. 
 
Profil - Mengaplikasikan ilmunya sebagai konsultasi professional bidang pemerintahan : 
Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan menguasai konsep dan kemampuan untuk berdiplomasi dalam menawarkan konsep, gagasan, 
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maupun program kepada pihak lain.  
 

 
4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

1. Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang konsep pemasaran dan peran pemasaran dalam perusahaan 
2. Mahasiswa memahami bagaimana menganalisa lingkup pasar, kebutuhan dan keinginan konsumen serta merancang kebijakan pemasaran yang baik 
3. Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori pemasaran dalam proyek-proyek tugas pemasaran. 

 
5. Prasyarat dan Pengetahuan Awal (Prior Knowledge) 

 Tidak Ada 

 

6. Unit-Unit Pembelajaran secara Spesifik 
 

 Kemampuan Akhir yang 
Diharapkan 

Indikator Materi Pembelajaran 
Metode 

Pembelajaran 
Kriteria dan bentuk 

Penilaian 
Bobot 

Penilaian 

1.  Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
strategi pemasaran 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 
 

Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
strategi pemasaran 

Strategi pemasaran : definisi, 
domain dan dinamika 

Kuliah dan diskusi  Ketepatan dan 
penguasaan 

5 

2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan strategi 
kepuasan pelanggan 
 
Soft Skills: 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 

Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
strategi kepuasan 
pelanggan 

Strategi kepuasan pelanggan 
 Perilaku konsumen 
 Proses keputusan pembelian 
 Strategi kepuasan pelanggan 
 Bukan sekedar puas 

 

Kuliah dan diskusi 
 

Ketepatan dan 
penguasaan 

5 
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 Kemampuan Akhir yang 
Diharapkan 

Indikator Materi Pembelajaran 
Metode 

Pembelajaran 
Kriteria dan bentuk 

Penilaian 
Bobot 

Penilaian 

berpartisipasi dalam kelas 
 

3 Mahasiswa mampu 
menjelaskan strategi pasar 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 

Ketepatan dalam 
menjelaskan strategi 
pasar 

Strategi pasar  
 Pasar : definisi, level, dan 

permintaan 
 Segmenting, targeting, 

positioning 
 Strategi cakupan pasar 
 Strategi memasuki pasar 

 
 

Kuliah dan diskusi 
 

Ketepatan dan 
penguasaan 

5 

4  Mahasiswa mampu 
menjelaskan strategi 
branding 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 
 

Ketepatan dalam 
menjelaskan strategi 
branding 

Strategy branding 
 Pemilihan nama merek 
 Strategi brand extension 
 Strategi portofolio merek 
 Strategi revitaslisasi merek 
 Strategi re-branding 
 

Kuliah dan diskusi 
 

Ketepatan dan 
penguasaan 

5 

5 Mahasiswa mampu 
menjelaskan strategi produk 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 
 
 

Ketepatan dalam 
menjelaskan strategi 
produk 

Strategy produk 
 Level dan hirarki produk 
 Strategi produk 
 Value marketing strategy 
 Strategi pemasaran jasa 
 

Kuliah dan diskusi 
 

Ketepatan dan 
penguasaan 

5 
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 Kemampuan Akhir yang 
Diharapkan 

Indikator Materi Pembelajaran 
Metode 

Pembelajaran 
Kriteria dan bentuk 

Penilaian 
Bobot 

Penilaian 

6 Mahasiswa mampu 
menjelaskan strategi 
penetapan harga 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 
 

Ketepatan dalam 
menjelaskan strategi 
penetapan harga 

Strategy penetapan harga 
 Konsep dan peranan harga 
 Tujuan penetapan harga 
 Metode penetapan harga 
 Strategi penetapan harga jasa 
 

Kuliah dan diskusi 
 

Ketepatan dan 
penguasaan 

5 

7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan strategi 
distribusi 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 
 

Ketepatan dalam 
menjelaskan strategi 
distribusi 

Strategy distribusi 
 Peranan perantara dalam 

pemasaran 
 Strategi struktur saluran 

distribusi 
 Strategi pengendalian saluran 

distribusi 
 Strategi manajemen konflik 

dalam saluran distribusi 
 

Kuliah dan diskusi 
 

Ketepatan dan 
penguasaan 

5 

8 UJIAN AKHIR 

9 Mahasiswa mampu 
menjelaskan strategi 
komunikasi pemasaran 
terintegrasi 
 
Soft Skills : 
Mampu berpikir logis dan 
kritis, serta mampu 
mempersuasi dan mengelola 

Ketepatan dalam 
menjelaskan strategi 
komunikasi 
pemasaran 
terintegrasi 

Strategy komunikasi pemasaran 
terintegrasi 
 Proses komunikasi pemasaran 
 Bauran komunikasi pemasaran 

terintegrasi 
 Media sosial 
 Strategi bauran promosi 
 Strategi pemilihan media 
 

Kuliah dan diskusi 
 

Ketepatan dan 
penguasaan  
 
 

5 
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 Kemampuan Akhir yang 
Diharapkan 

Indikator Materi Pembelajaran 
Metode 

Pembelajaran 
Kriteria dan bentuk 

Penilaian 
Bobot 

Penilaian 

pendapat dalam diskusi 
 

10 Mahasiswa mampu 
menjelaskan strategi 
pemasaran dalam siklus 
hidup produk 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 

Ketepatan dalam 
menjelaskan strategi 
pemasaran dalam 
siklus hidup produk 

Strategy pemasaran dalam siklus 
hidup produk 
 Siklus hidup produk 
 Strategi pemasaran dalam 

pasar baru 
 Strategi pemasaran dalam 

pasar berkembang 
 Strategi pemasaran dalam 

pasar jenuh dan menurun 
 

Kuliah dan 
diskusi 
kelompok kecil 

Ketepatan, 
penguasaan, dan 
sistematika  
 
Bentuk : 
Presentasi kelompok 

10 

11 Mahasiswa mampu 
menjelaskan pemasaran jasa 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 
 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
pemasaran jasa 

Pemasaran Jasa 
 Perkembangan bidang 

pemasaran jasa 
 Perilaku konsumen dalam 

pembelian jasa 
 Komponen bauran pemasaran 

jasa 
 

Kuliah dan 
diskusi 
kelompok kecil 

Ketepatan, 
penguasaan, dan 
sistematika  
 
Bentuk : 
Presentasi kelompok 

10 

12 Mahasiswa mampu 
menjelaskan green marketing 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 
 

Ketepatan dalam 
menjelaskan green 
marketing 

Green marketing 

 Konsep dan alat-alat green 
marketing 

 Green marketing strategy 
 Implementasi green marketing 

strategy 
 

Kuliah dan 
diskusi 
kelompok kecil 

Ketepatan, 
penguasaan, dan 
sistematika  
 
Bentuk : 
Presentasi kelompok 

10 

13 Mahasiswa mampu Ketepatan dalam e-marketing 

 Definisi dan cakupan e-
Kuliah dan Ketepatan, 10 
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 Kemampuan Akhir yang 
Diharapkan 

Indikator Materi Pembelajaran 
Metode 

Pembelajaran 
Kriteria dan bentuk 

Penilaian 
Bobot 

Penilaian 

menjelaskan e-marketing 
 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 

menjelaskan e- 
marketing 

marketing 
 Bauran pemasaran e-

marketing 
 Internet marketing 
 Mobile marketing 
 

diskusi 
kelompok kecil 

penguasaan, dan 
sistematika  
 
Bentuk : 
Presentasi kelompok 

14 
& 
15  

Mahasiswa mampu 
mengimplementasikan 
strategi pemasaran dalam 
berbagai kasus 
Soft skills : 
Mahasiswa mampu 
berkomunikasi dan 
berpartisipasi dalam kelas 
 

Ketepatan dalam 
implementasi strategi 
pemasaran dalam 
berbagai kasus 

Implementasi strategi pemasaran 
dan kasus-kasus pemasaran 

Kuliah dan 
diskusi 
kelompok kecil 

Ketepatan, 
penguasaan, dan 
sistematika  
 
Bentuk : 
Presentasi kelompok 

20 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

 

7. Referensi 
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8. Tugas/Akivitas Penilaian 
 

No. Tugas/Aktivitas Kemampuan Akhir yang Diharapkan atau Dievaluasi Waktu Bobot 

1 Mendiskusikan dan mempresentasikan tentang 
membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang bagiamana 
membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan 

Minggu ke-2 15% 

2 Mendiskusikan dan mempresentasikan penyusunan 
rencana pemasaran (segmenting, targeting dan 
positioning) 

mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyusunan 
rencana pemasaran (segmenting, targeting, dan 
positioning) 

Minggu ke-4 20% 

3 Mendiskusikan dan mempresentasikan tentang 
strategi komunikasi pemasaran terintegrasi 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang strategi 
komunikasi pemasaran terintegrasi  

Minggu ke-9 15% 

4 Mendiskusikan dan mempresentasikan tentang green 
marketing 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang green 
marketing 

Minggu ke-11 15% 

 Presentasi tugas kelompok tentang perusahaan 
dengan merek yang cukup dikenal masyarakat dan 
memberikan solusi terhadap persoalan tersebut dan 
mengkaitkan menggunakan teori terkait 

Mahasiswa mampu mempresentasikan tugas 
kelompok dnegan baik 

Minggu ke 13 - 15 35% 

 
 

9. Rubrik Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                      . 
 

Jenis Penelitian Kriteria Bobot 
Nilai 

20 40 60 80 100 

Menyusun, 
mendiskusikan, 
dan 
mempresentasikan 
makalah kelompok 
1 

Perorangan – 
keaktifan diskusi 

25% Tidak aktif dalam 
diskusi 

 Kurang aktif 
dalam diskusi 

 Sangat aktif 
dalam diskusi 

Perorangan - 
Sikap 

25% Penyampaian 
tidak keras, 
tanpa menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras, tanpa 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, serta 
didukung 
dengan sikap 
yang dapat 

Penyampaian 
keras dan 
menatap peserta, 
serta didukung 
dengan sikap 
yang dapat 
mempersuasi 
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menjelaskan 
maksud yang 
disampaikan 

dan mengelola 
perbedaan 
pendapat  

Kelompok -
organisasi 

25% Materi 
prensentasi 
tidak disiapkan 

 Materi 
presentasi 
disiapkan secara 
runut dan 
kurang 
visualisasi 

 Materi presentasi 
disiapkan secara 
runut dan 
menarik secara 
visualisasi 

Teamwork 25% Presentasi 
dimonopoli 
dalam 1 orang 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 
kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 
dalam 1 orang 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 
kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 
dalam 
sekelompok 
orang dan 
jawaban antar 
kelompok tidak 
saling 
mendukung 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 
menjawab yang 
jelas, tetapi 
jawaban antar 
kelompok tidak 
saling 
mendukung 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 
menjawab yang 
jelas, serta 
jawaban antar 
kelompok saling 
mendukung 

Menyusun, 
mendiskusikan, 
dan 
mempresentasikan 
makalah kelompok 
2 
 

Perorangan – 
keaktifan diskusi 

25% Tidak aktif dalam 
diskusi 

 Kurang aktif 
dalam diskusi 

 Sangat aktif 
dalam diskusi 

Perorangan - 
Sikap 

25% Penyampaian 
tidak keras, 
tanpa menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 

Penyampaian 
keras, tanpa 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, serta 
didukung 

Penyampaian 
keras dan 
menatap peserta, 
serta didukung 
dengan sikap 
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mendukung mendukung mendukung dengan sikap 
yang dapat 
menjelaskan 
maksud yang 
disampaikan 

yang dapat 
mempersuasi 
dan mengelola 
perbedaan 
pendapat  

Kelompok -
organisasi 

25% Materi 
prensentasi 
tidak disiapkan 

 Materi 
presentasi 
disiapkan secara 
runut dan 
kurang 
visualisasi 

 Materi presentasi 
disiapkan secara 
runut dan 
menarik secara 
visualisasi 

Teamwork 25% Presentasi 
dimonopoli 
dalam 1 orang 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 
kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 
dalam 1 orang 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 
kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 
dalam 
sekelompok 
orang dan 
jawaban antar 
kelompok tidak 
saling 
mendukung 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 
menjawab yang 
jelas, tetapi 
jawaban antar 
kelompok tidak 
saling 
mendukung 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 
menjawab yang 
jelas, serta 
jawaban antar 
kelompok saling 
mendukung 
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8. Rubrik Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                      . 
 

Jenis Penelitian Kriteria Bobot Nilai 

20 40 60 80 100 
Mendiskusikan 
dan 
mempresentasikan 
hasil observasi 
tentang eksistensi 
pemerintahan 
sebagai suatu 
gejala empiris 

Perorangan – 
keaktifan diskusi 

25% Tidak aktif dalam 
diskusi 

 Kurang aktif 
dalam diskusi 

 Sangat aktif 
dalam diskusi 

Perorangan - 
Sikap 

25% Penyampaian 
tidak keras, 
tanpa menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras, tanpa 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, serta 
didukung 
dengan sikap 
yang dapat 
menjelaskan 
maksud yang 
disampaikan 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, serta 
didukung 
dengan sikap 
yang dapat 
mempersuasi 
dan mengelola 
perbedaan 
pendapat  

Kelompok -
organisasi 

25% Materi 
prensentasi 
tidak disiapkan 

 Materi 
presentasi 
disiapkan secara 
runut dan 
kurang 
visualisasi 

 Materi 
presentasi 
disiapkan secara 
runut dan 
menarik secara 
visualisasi 

Teamwork 25% Presentasi 
dimonopoli 
dalam 1 orang 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 
kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 
kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 
menjawab yang 
jelas, tetapi 
jawaban antar 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 
menjawab yang 
jelas, serta 
jawaban antar 
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dalam 1 orang dalam 
sekelompok 
orang dan 
jawaban antar 
kelompok tidak 
saling 
mendukung 

kelompok tidak 
saling 
mendukung 

kelompok saling 
mendukung 

Mendiskusikan 
dan 
mempresentasikan 
hasil observasi 
tentang azas dan 
fungsi 
pemerintahan 

Perorangan – 
keaktifan diskusi 

25% Tidak aktif dalam 
diskusi 

 Kurang aktif 
dalam diskusi 

 Sangat aktif 
dalam diskusi 

Perorangan - 
Sikap 

25% Penyampaian 
tidak keras, 
tanpa menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras, tanpa 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, serta 
didukung 
dengan sikap 
yang dapat 
menjelaskan 
maksud yang 
disampaikan 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, serta 
didukung 
dengan sikap 
yang dapat 
mempersuasi 
dan mengelola 
perbedaan 
pendapat  

Kelompok -
organisasi 

25% Materi 
prensentasi 
tidak disiapkan 

 Materi 
presentasi 
disiapkan secara 
runut dan 
kurang 
visualisasi 

 Materi 
presentasi 
disiapkan secara 
runut dan 
menarik secara 
visualisasi 

Teamwork 25% Presentasi 
dimonopoli 
dalam 1 orang 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 

Terdapat 
pembagian 
kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 
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kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 
dalam 1 orang 

kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 
dalam 
sekelompok 
orang dan 
jawaban antar 
kelompok tidak 
saling 
mendukung 

menjawab yang 
jelas, tetapi 
jawaban antar 
kelompok tidak 
saling 
mendukung 

menjawab yang 
jelas, serta 
jawaban antar 
kelompok saling 
mendukung 

Mendiskusikan 
dan 
mempresentasikan 
hasil observasi 
tentang tantangan 
dan masa depan 
ilmu 
pemerintahann 

Perorangan – 
keaktifan diskusi 

25% Tidak aktif dalam 
diskusi 

 Kurang aktif 
dalam diskusi 

 Sangat aktif 
dalam diskusi 

Perorangan - 
Sikap 

25% Penyampaian 
tidak keras, 
tanpa menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras, tanpa 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, tanpa 
sikap yang 
mendukung 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, serta 
didukung 
dengan sikap 
yang dapat 
menjelaskan 
maksud yang 
disampaikan 

Penyampaian 
keras dan 
menatap 
peserta, serta 
didukung 
dengan sikap 
yang dapat 
mempersuasi 
dan mengelola 
perbedaan 
pendapat  

Kelompok -
organisasi 

25% Materi 
prensentasi 
tidak disiapkan 

 Materi 
presentasi 
disiapkan secara 
runut dan 
kurang 
visualisasi 

 Materi 
presentasi 
disiapkan secara 
runut dan 
menarik secara 
visualisasi 

Teamwork 25% Presentasi 
dimonopoli 

Terdapat 
pembagian 

Terdapat 
pembagian 

Terdapat 
pembagian 

Terdapat 
pembagian 
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dalam 1 orang kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 
kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 
dalam 1 orang 

kesempatan 
presentasi yang 
jelas, tetapi 
kesempatan 
menjawab masih 
dimonopoli 
dalam 
sekelompok 
orang dan 
jawaban antar 
kelompok tidak 
saling 
mendukung 

kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 
menjawab yang 
jelas, tetapi 
jawaban antar 
kelompok tidak 
saling 
mendukung 

kesempatan 
presentasi dani 
kesempatan 
menjawab yang 
jelas, serta 
jawaban antar 
kelompok saling 
mendukung 

 


