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Semester

Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomunikasikannya secara
efektif kepada pihak lain yang membutuhkan
CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)
CPMK1 Memahami peran riset dalam pemasaran dan periklanan
CPMK2 Mampu melaksanakan teknik riset observasi
CPMK3 Mampu melaksanakan teknik riset wawancara
CPMK4 Mampu melaksanakan teknik riset studi dokumen
CPMK5 Mampu melaksanakan teknik riset angket/kuesioner
CPMK6 Mampu membuat analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang peran riset dalam kegiatan pemasaran khususnya promosi, dan periklanan
dan mengetahui jenis-jenis teknik dalam riset baik kuantitatif maupun kualitatif. Adapun teknik yang dipelajari pada mata

Bahan Kajian / Materi
Pembelajaran

Daftar Referensi

kuliah ini adalah observasi, wawancara, studi dokumen dan angket kuesioner. Teknik-teknik tersebut digunakan untuk
melakukan pengumpulan data terkait produk atau jasa dalam kaitannya pada kegiatan pemasaran. Data-data yang diperoleh
itu kemudian diolah dan dibuat ke dalam matriks analisis SWOT.
1. Definisi, tujuan dan fungsi riset dalam pemasaran dan periklanan
2. Membuat perangkat observasi langsung, melaksanakan, dan mengolah hasil datanya
3. Membuat perangkat wawancara mendalam, melaksanakan, dan mengolah hasil datanya
4. Membuat perangkat studi dokumen, melaksanakan, dan mengolah hasil datanya
5. Membuat perangkat kuesioner, melaksanakan, dan mengolah hasil datanya
6. Pengenalan terhadap software SPSS sebagai alat pengolahan data kuesioner
7. Mampu mengolah data dengan menggunakan matriks analisis SWOT
Utama:
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Catatan:
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan
ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah
yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi
pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada
tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.
Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar
mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

