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STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
Metode Pembelajaran 

(Permendikbud No.3 Tahun 2020, Pasal 11)

pelaksanaan pembelajaran pada mata
Metode Pembelajaran dapat dipilih untuk

kuliah

diskusi kelompok, simulasi, studimeliputi:

kasus, Pembelajaran
Pembelajaran kooperatif,

kolaboratif,  
Pembelajaran

berbasis proyek, Pembelajaran berbasis
masalah, atau metode Pembelajaran lain,
yang dapat secara efektif memfasilitasi
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

Setiap mata kuliah dapat
menggunakan satu atau gabungan
dari beberapa metode pembelajaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan diwadahi dalam suatu bentuk
pembelajaran.



Menyusun RPS

Penjaminan Mutu
Program Studi

Persetujuan
Program Studi
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IKU 7
50% dari bobot nilai akhir harus
berdasarkan kualitas partisipasi
diskusi kelas (case method) 
dan/atau presentasi akhir project-
based learning

dimuat dalam RPS → disajikan
dalam Bahan Ajar



Case base Method



➢Crazy Rich
➢Citayam Fashion Week
➢GULING (guru keliling)
➢Teks ambigu
➢Kilir lidah dalam produksi ujaran

kasus



➢ Karakter Generasi Z menurun

➢ Logistik menghambat tumbuhnya perdagangan

➢ Dampak Pademi terhadap pembelajaran sosial emosi siswa

➢ Peningkatan pelanggar PPKM 

masalah



❑ Kasus adalah narasi yang mengandung informasi
dan membutuhkan analisis. Peserta ditempatkan
pada posisi membuat keputusan atau evaluasi
berdasarkan informasi yang tersedia.

❑ Kasus melibatkan situasi di mana keputusan harus
dibuat atau masalah diselesaikan atau melibatkan
evaluasi atau pertimbangan ulang terhadap
kebijakan, atau praktik, 

❑ Kasus yang efektif biasanya didasarkan pada 
peristiwa nyata tetapi dapat ditarik dari masa kini
dan masa lalu, bahkan masa lalu yang lebih jauh
sebelumnya. 

❑ Kasus adalah narasi, situasi, sampel data terpilih, 
atau pernyataan yang menyajikan masalah, situasi, 
atau pertanyaan yang belum terselesaikan dan 
provokatif

Apa itu Kasus?



❑Kasus menyertakan informasi tetapi tidak memberikan analisis. 

❑Kasus memuat masalah yang kompleks dan tidak terstruktur yang 
mungkin mencakup informasi yang relevan atau tidak relevan dan 
seringkali tidak mencakup setiap informasi yang diinginkan seorang
analis.

❑Kasus memuat banyak cara yang kontekstual untuk memperkenalkan
materi baru dan menciptakan peluang untuk diterapkan pada 
penyelesaian kasus yang relevan. 

Kemampuan apa yang diperoleh mahasiswa setelah

memecahkan sebuah kasus?



✓ Kasus memaksa mahasiswa untuk mengerjakan masalah dunia nyata yang 
rumit, kompleks dan bahkan tidak terstruktur.

✓ Kasus seringkali memiliki banyak sudut pandang, memerlukan analisis yang 
melibatkan beberapa langkah dan melibatkan berbagai jenis tugas intelektual. 
Keputusan yang akan dibuat dalam analisis kasus mendorong mahasiswa
berpikir tingkat tinggi, karena melibatkan aktivitas sintetik dan evaluatif.

✓ Kasus perlu didiskusikan, otomatis melatih mahasiswa berpikir argumentatif
dan menyampaikan secara komunikatif (kolaboratif dan komunikatif).

✓ Melalui pembelajaran berbasis kasus, mahasiswa yang mengajukan pertanyaan
tentang kasus, melakukan pemecahan masalah, berinteraksi dengan teman
sebaya dan belajar dari teman sebayanya, “membongkar” kasus, menganalisis
kasus, dan meringkas kasus. Mereka belajar bagaimana bekerja dengan
informasi terbatas dan ambiguitas, berpikir secara profesional atau disiplin, dan 
bertanya pada diri sendiri "apa yang akan saya lakukan jika saya berada
dalam situasi khusus ini?"

Mengapa pembelajaran memecahkan kasus ? 

Keterampilan
abad 21



Metode pemecahan kasus menjembatani teori dengan

praktik, dan mengembangkan keterampilan termasuk: 

komunikasi, mendengarkan secara aktif, berpikir kritis, 

pengambilan keputusan, dan keterampilan metakognitif, 

saat mahasiswa menerapkan pengetahuan konten

perkuliahan , merefleksikan apa yang mereka ketahui

dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis, dan 

memahami sebuah kasus.

endry_boeriswati



Metode Kasus:

❑ Efektif: menggunakan pembelajaran aktif, melibatkan penemuan di mana dosen berfungsi

sebagai fasilitator.

❑ Membangun kapasitas untuk berpikir kritis: menggunakan keterampilan bertanya seperti

yang dimodelkan oleh dosen dan menggunakan diskusi dan debat.

❑ Latihan sudut pandang berbeda: mahasiswa harus mengembangkan kerangka kerja untuk

membuat keputusan.

❑ Model lingkungan belajar: Menawarkan pertukaran ide dari satu orang ke orang lain dan 

muncul kepercayaan orang lain terhadap dirinya, rasa hormat, dan pengambilan risiko.

❑ Model proses pembelajaran induktif-dari-pengalaman: Hal ini berharga dalam

mempromosikan pembelajaran seumur hidup. Ini juga mempromosikan pembelajaran

kontekstual yang lebih efektif dan retensi jangka panjang.

❑ Meniru dunia nyata: Keputusan terkadang tidak didasarkan pada nilai mutlak benar dan 

salah, tetapi pada nilai relatif dan ketidakpastian..endry_boeriswati



Jenis Deskripsi Pengalaman Belajar

Kasus terarah Menyajikan skenario yang dilanjutkan dengan
diskusi menggunakan serangkaian pertanyaan
“terarah”/ pertanyaan tertutup yang dapat
dijawab dari materi perkuliahan.

Memahami konsep, 
prinsip, dan fakta
fundamental

Kasus dilema
atau keputusan

Menghadirkan individu, lembaga, atau
komunitas yang menghadapi masalah yang 
harus diselesaikan. Mahasiswa dapat
menyajikan hasil yang sebenarnya setelah
mereka mengerjakan kasus tersebut.

Keterampilan
pemecahan masalah
dan pengambilan
keputusan

Jenis Kasus dan Pengalaman Belajar



Jenis Deskripsi Pengalaman Belajar

Penggalan Kasus • Menyajikan masalah untuk diselesaikan
mahasiswa dalam bentuk
perkembangannya.  

• Mahasiswa diberi kasus di bagian-
bagian yang mereka kerjakan dan 
membuat keputusan sebelum
melanjutkan ke bagian berikutnya

Keterampilan
pemecahan masalah

Analisis atau kasus
masalah

• Berfokus pada menjawab pertanyaan
dan menganalisis situasi yang 
disajikan. 

• Ini dapat mencakup kasus
"retrospektif" yang menceritakan
sebuah cerita dan hasil-hasilnya dan 
meminta mahasiswa menganalisis apa
yang terjadi dan mengapa solusi
alternatif tidak diambil.

Keterampilan
memilih solusi

Jenis Kasus dan Pengalaman Belajar



Strategi pembelajaran pemecahan kasus

Strategi Tujuan Peran dosen Partisipasi
Mahasiswa

Capaian

Debat atau Uji Coba Mengembangkan
keterampilan berpikir
kritis dan  mendorong
mahasiswa untuk
mendebat asumsi yang 
muncul

Menyusun aturan
disertai dengan
pedoman dan 
memfasilitasi debat
antara dua
pandangan yang 
saling
bertentangan. 
Perhatikan
ketepatan waktu
dan mintalah
mahasiswa untuk
merefleksikan
pengalamannya.

• Mempersiapkan
diri untuk
berdebat dari
kedua sisi. 

• Bekerja dalam tim
untuk
mengembangkan
dan 
mempresentasikan
argumen, dan 
menjelaskan
materi debat.

Bekerja dalam tim
dan mempersiapkan
argumen untuk sisi-
sisi yang saling
bertentangan dari
sebuah isu.



Strategi Tujuan Peran dosen Partisipasi
Mahasiswa

Capaian

Bermain peran
atau Public 
Hearing 
(dengar
pendapat
publik)

Memahami
berbagai sudut
pandang, 
menyajikan
pemikiran kreatif, 
dan 
mengembangkan
empati.

Menyusun 
permainan
peran dan 
memfasilitasi
tanya jawab. 
Di akhir
kegiatan, 
mintalah
mahasiswa
untuk
merefleksikan
apa yang 
telah
dipelajari.

Memainkan
peran yang 
terdapat dalam
sebuah kasus,  
memahami
sudut pandang
penting dari
pemangku
kepentingan
yang terlibat.

Menjelaskan
sudut pandang
dari setiap
pemangku
kepentingan
yang 
terlibat.

Strategi pembelajaran pemecahan kasus

Pemilihan Strategi 
sesuai dengan
karakteristik

tujuan
pembelajaran



Strategi Tujuan Peran dosen Partisipasi
Mahasiswa

Capaian

Jigsaw Mempromosikan
pembelajaran peer-
to-peer, dan 
mengajak mahasiswa
untuk menguasai
materi
pembelajaran.

Bentuk kelompok
siswa, tugaskan
masing-masing 
kelompok untuk
dipelajari sebuah
kasus. 
Bentuk kelompok
baru dengan
beranggotakan
seorang “ahli” dari
masing-masing  
kelompok tadi. 
Fasilitasi tanya
jawab.

Bertanggung
jawab untuk
mempelajari dan 
kemudian
mengajarkan
materi kasus itu
kepada teman
sebaya. 
Mengembangkan
keahlian sebagai
bagian dari
masalah tersebut.

Memfasilitasi
penguasaan
materi untuk
mahasiswa yang 
lain

Strategi pembelajaran pemecahan kasus

Pemilihan Strategi 
sesuai dengan
karakteristik

tujuan
pembelajaran



Strategi Tujuan Peran dosen Partisipasi
Mahasiswa

Capaian

Audience 
Respon
Sistem (ARS)

Mengukur
pembelajaran
mahasiswa; 
meminta semua
mahasiswa untuk
menanggapi
pertanyaan, dan 
melakukan atau
meningkatkan
diskusi kasus.

Dosen
menyajikan
kasus secara
bertahap, 
diselingi dengan
pertanyaan di 
Poll Everywhere 
yang ditanggapi
mahasiswa
denan
menggunakan
perangkat
seluler.

Menanggapi
pertanyaan
menggunakan
perangkat seluler. 
Merefleksikan
mengapa mereka
menanggapi seperti
itu dan berdiskusi
dengan teman
yang duduk di 
sebelahnya.

Mengartikulasikan
pemahaman
mahasiswa
tentang komponen
kasus.

Strategi pembelajaran pemecahan kasus

Pemilihan Strategi 
sesuai dengan
karakteristik

tujuan
pembelajaran



Contoh
RPS Pembelajaran Pemecahan Kasus Mata Kuliah Filsafat Ilmu

❑ Menganalisis validasi pada metode ilmiah dalam pengembangan keilmuan

❑ Mengontruksikan perbedaan validsi pada model-model metode ilmiah

SubCPMK

Konsep dan jenis validasi metode ilmiah

Materi

Mampu menyusun kajian perbedaan validasi model – model metode ilmiah

Indikator

KKNI 
level 6



Metode Pemecahan Kasus

Strategi Public Hearing (dengar pendapat publik)/Simulasi

Pengalaman Belajar Keterampilan Analisis

Kegiatan Belajar

Penilaian
Autentik Asesmen→ rubrik

1. membentuk kelompok

2. Observasi untuk mememukan kasus yang akan dibahas

dengan bukti pendukung.

3. Menyusun jurnal (log book)

4. Menyusun laporan kasus

5. Presentasi hasil kajian perbedaan model – model metode ilmiah → E-POSTER

Skenario Pembelajaran

constructivism learning



contoh bukti
pendukung dari

mahasiswa

dianalisis
sesuai dengan
sudut pandang
masing-masing

kontra



dianalisis
sesuai dengan
sudut pandang
masing-masing

pro



Logbook
portofolio

Contoh Autentik Asesmen
Pembelajaran Pemecahan Kasus

1. Mendiskripsikan → mencari informasi kasus
2. Mengidentifikasi → mengenali kasus
3. Menganalisis masalah →mengetahui penyebab
4. Menetapkan masalah → mengetahui akar

masalah
5. Mencari solusi→ melakukan kajian berdasarkan

teori
6. Menetapkan solusi→ pengembilan keputusan

Pembelajaran Konvensional
1. Jelaskan pengertian metode ilmiah?
2. Sebutkan jenis-jenis pengujian metode ilmiah?
3. Jelaskan komponen metode ilmiah?

Kontekstual
HOT

Kolaboratif
Komunikatif

interaktif

Metode Ilmiah



Kasus
Solusi 

Design Thinking



PENGETAHUAN KETERAMPILAN

endry_boeriswati

Pemecahan Kasus dengan Design Thinking



DESIGN THINKING

endry_boeriswati

❑ Design thinking adalah metodologi yang memberikan
pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah.

❑ Design thinking ini sangat berguna dalam mengatasi
masalah kompleks dengan memahami kebutuhan
manusia yang terlibat, dengan membingkai ulang
masalah, dengan cara yang berpusat pada manusia,
dengan menciptakan banyak ide dalam
sesi brainstorming, dan dengan mengadopsi pendekatan
langsung dalam pembuatan ide prototipe dan pengujian.



Lima tahap Design Thinking
Empathize, Define, Ideate, Prototype, 
dan Test

Implementasi Pembelajaran Berbasis Kasus
endry_boeriswati



1. Emphatize

❑ Tahap pertama untuk mendapatkan
pemahaman empatik dari masalah yang 
ingin dipecahkan. 

❑ Pada tahap ini dilakukan pendekatan
terhadap customer kita. Apa sebenarnya
yang diinginkan oleh mereka. Hal ini dapat
dilakukan terjun langsung ke lapangan
bertemu dengan mereka melakukan
wawancara dan dapat juga bertindak
seolah menjadi mereka. Agar 
permasalahan customer yang benar-benar
ingin diselesaikan dapat berjalan dengan
lancar.

endry_boeriswati



2. Define

❑ Informasi yang telah dikumpulkan
selama tahap Empathize, dianalisis dan 
disintensis untuk menentukan masalah
inti yang akan diidentifikasi. 

❑ Tahap define ini akan sangat 
membantu untuk menyelesaikan
masalah customer karena telah
dilakukan penetapan masalah.

endry_boeriswati



3. Ideate

❑ Tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide. 
Semua ide-ide akan ditampung guna penyelesain
masalah yang telah ditetapkan pada tahap define. 
Penting untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin
atau solusi masalah di awal fase ide. 

❑ Untuk tahap ini penyelidikan dan pengujian ide-ide 
tadi untuk menemukan cara terbaik untuk
memecahkan masalah atau menyediakan elemen
yang diperlukan untuk menghindari masalah-
masalah yang nantinya terjadi.

endry_boeriswati



4. Prototype

❑ Pada tahap ini akan dihasilkan sejumlah
versi produk yang murah dan diperkecil, 
atau fitur khusus yang ditemukan dalam
produk, sehingga dapat menyelidiki solusi
masalah yang dihasilkan pada tahap
sebelumnya.

❑ Prototype ini dapat diuji dalam tim sendiri, 
atau ke beberapa orang lain. Ketika ada
masukan maka dilakukan pebaikan lagi
pada prototype ini, sehingga
dihasilkan prototype yang benar-benar
bagus.

endry_boeriswati



5. Test

❑ Dilakukannya pengujian dan evaluasi terhadap produk
kepada masyarakat dan hasilnya akan dilakukan
perubahan dan penyempurnaan untuk menyingkirkan
solusi masalah dan mendapatkan pemahaman yang 
mendalam tentang produk dan penggunanya.

❑ Tahap ini jika ada kegagalan di salah satu tahap dapat
kembali ke tahap yang memungkinkan itu dapat
diperbaiki. 

Contoh pada tahap Ideate tidak menghasilkan
penyelesaian masalah, maka dapat kembali lagi ke
tahap Emphatize.

endry_boeriswati



endry_boeriswati

mengeksplorasi
dan berempati
terhadap
isu/masalah

merumuskan akar
masalah dari
isu/masalah yang 
dipilih

merumuskan akar
masalah dari
isu/masalah yang 
dipilih

membuat
rancangan
pemecahan
masalah/solusi

mengimplemtasikan
solusi pemecahan
masalah dan 
mengukur
keberhasilan/ketepat
an solusi

materi kajian diintegrasikan dalam setiap tahapan disertai bukti outentik



AKTIVITAS DESKRIPSI TOOLKIT

Eksplorasi Mahasiswa mengeksplorasi Bersama kelompok
memilih beberapa bacaan sebagai pemantik
pemokusan isu/masalah

Bahan Ajar/modul dan 
daftar referensi

Emphatize Mahasiswa belajar melihat isu/masalah di lapanan
dari berbagai sudut pandang masing-masing 
mahasiswa berdasarkan teori yang mendasari dan 
dikonsultasikan dengan dosen (diskusi kelompok).  

Bahan Ajar/modul dan 
daftar referensi

Define Mahasiswa menganalisis masalah yang ada di 
lapangan untuk menetapkan akar masalah yang 
akan dipecahkan dan menghasilkan solusinya

Panduan Analisis dan 
Sintesis

Ideate Mahasiswa brainstroming untuk memilih alternatif
solusi terhadap permasalahan yang ditetapkan

Panduan Brainstroming

Prototype Mahasiswa merancang solusi yang dituangkan
dalam bentuk prototype

Lembar Umpan Balik/Rubrik

Implementasi/Tes Mengimplementasikan solusi berupa prototype di 
lapangan dan memperoleh umpan balik

Rubrik Penilaian dan Refleksi

Proses Pembelajaran Berbasis Metode Kasus dengan Pendekatan Design Thinking

D
e
s 
i
g
n

T
h
i
n
k
i
n
g



KOMPONEN BOBOT METODE ASPEK

Pengetahuan 30%

sikap 30%

Pemecahan Kasus 40%

Penilaian



Implementasi Metode Pemecah Kasus dalam Bahan Ajar



Bahan ajar disusun secara
runtut dan sistematis serta
menampilkan sosok utuh
dari kompetensi yang 
akan dikuasai mahasiswa
dalam kegiatan
pembelajaran

Mahasiswa dapat
mempelajari suatu
kompetensi secara utuh.



bahan ajar →SARANA penyampaian materi mata kuliah

Relevan dengan tujuan pembelajaran

Memudahkan untuk dipahami

Memudahkan untuk diimplementasikan



PRINSIP PENYUSUNAN BAHAN AJAR 

KURIKULUM IPTEK KARAKTERPENDEKATAN

Model Kurikulum

yang digunakan

mempengaruhi

hasil pembelajaran.

KKNI OBE MBKM.

Pendekatan

Pembelajaran

mempengaruhi strategi 

pembelajaran.

CTL PBL CBL.

Kecerdasan Abad 

21

Literasi

SEL.



Contoh:
Apabila Metode
pembelajaran
menggunakan Cases 
Method, maka
Bahan Ajar harus
memuat kegiatan
yang mendorong
peserta didik
melakukan Cases 
Based Learning

Cases 
Based 



Skenario Bahan Ajar Berbasis Kasus dengan Pendekatan
Design Thinking

Jenis Kasus : Analisis Masalah

Pengalaman Belajar : Mengartikulasikan pemahaman tentang komponen kasus

Strategi : Audience Respon Sistem (dengar pendapat)

Materi :Gangguan Berbahasa

Isi Kegiatan Belajar 1 Emphatize
1. Pengalaman yang dibentuk adalah kemampuan mengenali ruang lingkup kasus gangguan bahasa

▪ Disajikan fakta empiris orang yang memiliki gangguan dalam berbahasa. 



masih ada
kondisi seperti ini



2. Menyusun Empathy Map: ini nerupakan Tahap Pertama memulai Design Thinking untuk pemecahan kasus



Scaffolding Brainstorming

Empathy Map adalah alat

visualisasi yang digunakan untuk

mengartikulasikan apa yang 

diketahui kelompok mengenai

customer (pengguna/orangnya).

Empathy Map ini membantu

kelompok untuk membangun

pemahaman yang lebih luas

mengenai aspek “mengapa” di 

balik kebutuhan dan keinginan

customer.

Empathy Map berguna pada 

proses paling awal dari

proses design thinking yaitu

tahap Empathize.



Berikut adalah cara mengembangkan Empathy Map:

Langkah Pertama: Tetapkan Fokus dan Tujuan

• Tentukan siapa subjek orang nya?

Langkah kedua: Mengisi Kuadran Says

Kuadran says berisi apa yang dikatakan pengguna

dengan lantang dalam wawancara atau studi

kegunaan lainnya. Idealnya, kutipan tersebut

mengandung kata demi kata dan kutipan langsung

dari hasil user interview.

Langkah ketiga: Mengisi Kuadran Thinks

Kuadran thinks berisi apa yang dipikirkan pengguna

dan apa yang penting bagi pengguna? Berikan juga

perhatian khusus pada apa yang dipikirkan pengguna,

tetapi mungkin tidak mau menyuarakannya dan

mencoba untuk memahami mengapa user enggan

untuk menyampaikan hal tersebut. Apakah mereka

tidak yakin, tidak percaya diri, sopan, atau takut untuk

mengatakan sesuatu kepada orang lain?

Langkah keempat: Mengisi Kuadran Does

Mencakup tindakan yang diambil pengguna. Dari

hasil penelitian, apa yang dilakukan pengguna

secara fisik? Bagaimana cara pengguna

melakukannya?

Langkah kelima: Mengisi Kuadran Feels

Merupakan representasi keadaan emosi

pengguna, sering kali direpresentasikan sebagai

kata sifat ditambah kalimat pendek untuk konteks.

Bentuk pertanyaan yang dapat dilempar ke

pengguna yaitu apa yang membuat pengguna

khawatir?



Asesmen Tahap ini
• Kemampuan mengenali kasus

Rubrik Penilian

Indikator 4 3 2 1



Isi Kegiatan Belajar 2 Define

Tahap lanjutan dari proses berpikir design thinking adalah define atau menjelaskan masalah tersebut.
Di tahap ini mahasiswa mulai mengetahui apa yang menjadi hambatan bagi user dari hasil pengamatan
mahasiswa dari tahap empati tadi.

Untuk menentukan akar masalah, maka mahasiswa harus mengetahui apa yang seharusnya .

fakta di 
lapangan

yang 
seharusnya

berdasarkan
teori

akar masalah



A. Gangguan berbicara

1. Gangguan mekanisme berbicara

▪ Gangguan akibat faktor Pulmonal

▪ Gangguan akibat faktor Laringal

▪ Gangguan akibat faktor Lingual

▪ Gangguan akibat faktor Resonansi

2. Gangguan akibat Multifaktoral

▪ Berbicara serampangan

▪ Berbicara Propulsif

▪ Berbicara Mutis

3. Gangguan Psikogenik

▪ Berbicara Manja
▪ Berbicara Kemayu
▪ Berbicara Gagap

▪ Berbicara Latah

B. Gangguan Berbahasa

1. Afasia Motorik

2. Afasia Motorik Kortikal

3. Afasia Motorik Subkortikal

4. Afasia Motorik Transkortikal

5. Afasia Sensorik

C. Gangguan Berpikir

1. Pikun (Demensia)

2. Sisofrenik

3. Depresif

D. Gangguan lingkungan sosial

BAHAN AJAR 
memuat teori yang dapat digunakan untuk mendukung menemukan GAP 

Nah, diharapkan di akhir tahap ini mahasiswa dapat menggambarkan sebuah ide berdasarkan pandangan user melalui
produk yang akan dibuat



Asesmen Tahap ini

• Kemampuan merumuskan kasus
Rubrik Penilian

Indikator 4 3 2 1



Isi Kegiatan Belajar 3 Ideate

Sebelum tahap ini mahasiswa sudah memahami
pengguna dan kebutuhan mereka pada tahap empati. 
Mahasiswa pun sudah menganalisis hasil
pengamatannya di tahap define.

Nah, di tahapan ini mahasiswa (kelompok) dapat

mulai berpikir out of the box untuk mencari solusi

dari masalah yang dihadapi user.
Ada berbagai macam teknik menggali ide yang bisa
digunakan seperti brainstorm, brain white, scamper, 
mind mapping hingga worst possible idea.
Setelah memilih salah satu teknik dari pemikiran di 
atas biasanya di akhir fase, mahasiswa (kelompok)
akan memilih beberapa ide saja untuk diaplikasikan.



Bahan Ajar memuat Scaffolding berupa tanya jawab tentang kasus dan teori tentang
metode pemecahan masalah

Deskripsi teori permasalahan gangguan
bahasa dan apa yang harus diterapi

Bahan ajar menyajikan:
• teknik analisis gangguan

berbahasa.
• Aspek yang harus diterapi

disajikan dalam bentuk pertanyaan pancingan
(dialektika)



Solusi
terapi

gangguan
berbahasa

Bahan Ajar menyajikan
Teori yang mendukung peengembangkan

solusi dari kasus yang diangkat



Asesmen Tahap ini

• Kemampuan rancangan pemecahan kasus
Rubrik Penilian

Indikator 4 3 2 1



Isi Kegiatan Belajar 4 Prototype

Tahap keempat dalam design thinking adalah
membuat prototype. Secara garis besar, prototype 
merupakan produk yang dikembangkan dengan versi
yang diperkecil, atau juga bisa dikatakan sebagai versi
simulasi atau sampel. 

Biasanya perancang akan membuat prototype dalam
bentuk sketsa, digital mockup, paper mockup, atau
yang lain. Dengan prototype ini perancang dapat
menguji ide dan desain yang dibuat.



Jenis terapi kesulitan membaca

Contoh :
Instruksi multisensori
Metode ini mengajarkan anak menggunakan seluruh
inderanya seperti sentuhan, penglihatan, 
pendengaran, penciuman, dan gerakan untuk
membantunya belajar. Penderita disleksia akan belajar
dengan lebih efektif, apabila informasi yang diberikan, 
diterima beberapa sensor secara berkesinambungan.
Metode ini memungkinkan peserta yang menjalaninya, 
untuk belajar menggunakan caranya sendiri. Hal 
tersebut akan memungkinkan anak untuk belajar
menggunakan indera terkuatnya dan meningkatkan
kemampuan indera terlemahnya.

Mahasiswa membuat Prototype dan 
Mendeskripsikan :
• Novelty solusi
• Alur prototype
• dst

Bahan Ajar memuat Model Solusi 



Asesmen Tahap ini

• Kemampuan mengembangkan solusi
Rubrik Penilian

Indikator 4 3 2 1



Isi Kegiatan Belajar 5 Implementasi dan Tes

Tahap tekahir adalah penilaian prototype sebagai
solusi pemecah kasus yang sudah dibuat mahasiswa. 

Prototype (model, sketsa, digital mockup, paper 
mockup) telah divalidasi (tekniknya sesuai dengan
kasus yang dipecahkan) bisa penilaian pakar/sejawat.

Penilaian melihat apakah prototipe itu benar-benar
berhasil memecahkan atau membantu masalah
mereka. 
Penilaian melibatkan pengguna



Bahan Ajar Pemandu Implementasi dan Penilaian

Teknik Implementasi Model 
(prototype) 

Penjelasan Luaran Kasus



Asesmen Tahap ini

• Kemampuan mengimplementasikan solusi
Rubrik Penilian

Indikator 4 3 2 1



Terima Kasih


