
SILABUS MATAKULIAH  

 
Revisi  : 1 

       Tanggal Berlaku :  
 

 

A. Identitas 

1. Nama Matakuliah  : Photography 

2. Program Studi  : DIV Perhotelan 

3. Fakultas   : Fakultas Ilmu Budaya 

4. Bobot sks   : 2 

5. Elemen Kompetensi  : Setelah  mengikuti mata kuliah ini Setelah  mengikuti mata kuliah ini mahasiswa menguasai elemen – elemen  

                                                     interaksi  efektif di dalam area internasional mulai dari pemahaman lintas budaya sampai komunikasi negosiasi  

                                                     lintas batas negara 

6. Jenis Kompetensi  : - 

7. Alokasi waktu total  : 16 x 100 Menit 

8. Materi   :  

       Wajib  : A. Reisinger, Yvette. 2009. International Tourism: Cultures and Photography Burlington: Butterworth-Heinemann   

  
                   Anjuran   : B.  

 
 

B.       Unsur-unsur silabus 
 

No. Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Strategi Pembelajaran Alokasi 
Waktu 

Referensi/Acuan Evaluasi 

01  Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep 

globalisasi dan dampaknya 

terhadap pariwisata, 

perilaku wisatawan , dan 

budaya 

 

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini, 

mahasiswa 

diharapkan untuk 

mampu: 

a Memahami konsep 

globalisasi 

b Mengidentifikasi 

- Globalization, 

Tourism, and 

Culture                                                   

Pendahuluan 

a Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan materi 

perkuliahan, dan 

penilaian perkuliahan 

b Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c Menjelaskan 

100 menit - A Chapter 1 

 

Partisipasi 

kegiatan 

kelas dan 

hasil kuis, 

presentasi, 

laporan 

tugas 



manfaat dan kritik 

globalisasi 

c      Memahami 

dampak globalisasi 

pada pariwisata 

d Memahami 

dampak globalisasi 

pada budaya 

e & Jelaskan 

tantangan dan 

masa depan 

globalisasi 

 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -1 

Penyajian 

a Memberikan kuis pada 

awal perkuliahan 

b Menyampaikan materi 

perkuliahan pertemuan 

ke-1 

c Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya (pertanyaan 

dari mahasiswa yang 

harus dijawab oleh 

dosen) baik secara 

lisan atau tertulis  

untuk memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

Penutup 

Menginformasikan 

materi pertemuan 

selanjutnya 

02  Mahasiswa mampu Setelah mengikuti - Culture Diversity                             Pendahuluan 100 menit - A Chapter 2 Partisipasi 



menjelaskan konsep 

keragaman budaya dan 

bagaimana keragaman 

budaya tersebut dapat 

memperkaya masyarakat 

setempat dan organisasi 

serta memberikan 

keunggulan kompetitif 

pada bisnis pariwisata 

mata kuliah ini, 

mahasiswa 

diharapkan untuk 

mampu: 

a Memahami 

konsep 

keanekaragaman 

budaya 

b Memahami 

bagaimana 

keragaman 

budaya 

memperkaya 

lingkungan bisnis 

pariwisata dan 

memberikan itu 

dengan 

keunggulan 

kompetitif 

c Memahami 

mengapa 

mengelola tenaga 

kerja 

multikultural 

dalam pariwisata 

dan perhotelan 

d Memahami 

industri 

a Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan materi 

perkuliahan, dan 

penilaian perkuliahan 

b Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -2 

Penyajian 

a Memberikan kuis pada 

awal perkuliahan 

b Menyampaikan materi 

perkuliahan pertemuan 

ke-2 

c Menyajikan bahan 

pelajaran dalam             

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya (pertanyaan 

dari mahasiswa yang 

harus dijawab oleh 

dosen) baik secara 

lisan atau tertulis  

untuk memperluas dan 

memperdalam 

 kegiatan 

kelas dan 

hasil kuis, 

presentasi, 

laporan 

tugas 



menyajikan 

peluang dan 

tantangan 

 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

Penutup 

Menginformasikan 

materi pertemuan 

selanjutnya 

03  Mahasiswa mampu 

menyajikan teori interaksi 

antarbudaya dan 

komunikasi                       

 

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini, 

mahasiswa 

diharapkan untuk 

mampu: 

a Mengidentifikasi 

teori yang 

berkaitan dengan 

interaksi 

antarbudaya dan 

komunikasi 

b Mengidentifikasi 

variabel yang 

mempengaruhi 

interaksi antar 

budaya dan 

komunikasi 

c Memahami 

pengaruh budaya 

pada interaksi 

sosial dan 

komunikasi 

- Intercultural 

Theories 

Pendahuluan 

a Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan materi 

perkuliahan, dan 

penilaian perkuliahan 

b Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -3 

Penyajian 

a Memberikan kuis pada 

awal perkuliahan 

b Menyampaikan materi 

perkuliahan pertemuan 

ke-3 

c Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

100 menit - A Chapter 3 

 

Partisipasi 

kegiatan 

kelas dan 

hasil kuis, 

presentasi, 

laporan 

tugas 



d Menggambarkan 

model interaksi 

antar budaya dan 

komunikasi 

 

sebaliknya (pertanyaan 

dari mahasiswa yang 

harus dijawab oleh 

dosen) baik secara 

lisan atau tertulis  

untuk memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

Penutup 

Menginformasikan 

materi pertemuan 

selanjutnya 

04  Mahasiswa mampu 

menyelidiki dampak 

pariwisata terhadap 

budaya dan akibat yang 

ditimbulkannya bagi 

wisatawan dan masyarakat 

setempat                                                                

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini, 

mahasiswa 

diharapkan untuk 

mampu: 

a Menjelaskan 

dampak pariwisata 

terhadap budaya 

b Menjelaskan teori 

budaya di seluruh 

dunia dan praktek 

yang berkaitan 

dengan perubahan 

- Cultural Practices 

and Tourism 

Impacts On Culture  

Pendahuluan 

a Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan materi 

perkuliahan, dan 

penilaian perkuliahan 

b Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -4 

Penyajian 

a Memberikan kuis pada 

awal perkuliahan 

b Menyampaikan materi 

100 menit - A Chapter 4 

 

Partisipasi 

kegiatan 

kelas dan 

hasil kuis, 

presentasi, 

laporan 

tugas 



budaya 

 

perkuliahan pertemuan 

ke-4 

c Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya (pertanyaan 

dari mahasiswa yang 

harus dijawab oleh 

dosen) baik secara 

lisan atau tertulis  

untuk memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

Penutup 

Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya 

05  Mahasiswa mampu 

memberikan penjelasan 

rinci tentang konsep , 

elemen, dan karakteristik 

budaya                                                    

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini, 

mahasiswa 

diharapkan untuk 

mampu: 

a Memahami 

konsep , elemen , 

dan karakteristik 

budaya 

- Culture   Pendahuluan 

a Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan materi 

perkuliahan, dan 

penilaian perkuliahan 

b Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

100 menit - A Chapter 5 

 

Partisipasi 

kegiatan 

kelas dan 

hasil kuis, 

presentasi, 

laporan 

tugas 



b Mengidentifikasi 

jenis dan tingkat 

budaya yang 

berbeda 

c Menjelaskan 

konsep subkultur 

d Membedakan 

antara budaya 

nasional , 

kebangsaan , 

negara tempat 

tinggal , dan 

negara lahir 

e Memahami 

tentang 

pentingnya 

identitas budaya 

di dunia ini 

f Memahami 

konsep dan 

pengukuran jarak 

budaya 

 

indikator pertemuan 

ke -5 

Penyajian 

a Memberikan kuis pada 

awal perkuliahan 

b Menyampaikan materi 

perkuliahan pertemuan 

ke-5 

c Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya (pertanyaan 

dari mahasiswa yang 

harus dijawab oleh 

dosen) baik secara 

lisan atau tertulis  

untuk memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

Penutup 

Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya 

06  Mahasiswa mampu 

memperkenalkan konsep 

perbedaan budaya dan 

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini, 

mahasiswa 

- Cultural Variability             Pendahuluan 

a Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan materi 

100 menit - A Chapter 6 

 

Partisipasi 

kegiatan 

kelas dan 



mengidentifikasi dimensi 

budaya utama yang yang 

ditemukan pada budaya 

nasional yang berbeda 

 

diharapkan untuk 

mampu: 

a Memahami 

sumber utama 

perbedaan 

budaya 

b Memahami 

konsep sistem 

nilai dan nilai-nilai 

orientasi 

c Mengidentifikasi 

jenis dan 

pengukuran nilai 

yang berbeda 

d Menjelaskan 

dimensi nilai 

utama 

e Mengidentifikasi 

perbedaan 

budaya utama 

dalam nilai-nilai 

di antara 

masyarakat 

internasional 

 

perkuliahan, dan 

penilaian perkuliahan 

b Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -6 

Penyajian 

a Memberikan kuis pada 

awal perkuliahan 

b Menyampaikan materi 

perkuliahan pertemuan 

ke-6 

c Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya (pertanyaan 

dari mahasiswa yang 

harus dijawab oleh 

dosen) baik secara 

lisan atau tertulis  

untuk memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

hasil kuis, 

presentasi, 

laporan 

tugas 



Penutup 

Menginformasikan 

materi pertemuan 

selanjutnya 

07  Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi pengaruh 

budaya dan perbedaan 

dalam komunikasi                                      

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini, 

mahasiswa 

diharapkan untuk 

mampu: 

a Memahami 

konsep 

komunikasi 

b Menjelaskan 

pengaruh budaya 

pada komunikasi 

c Mengidentifikasi 

perbedaan 

budaya dalam 

komunikasi 

d Memahami 

konsep 

etnosentrisme 

dan stereotip , 

dan pengaruh 

mereka pada 

komunikasi 

e Menguasai 

strategi 

- Cultural Influences 

in Intercultural 

Communication                                        

Pendahuluan 

a Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan materi 

perkuliahan, dan 

penilaian perkuliahan 

b Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -7 

Penyajian 

a Memberikan kuis pada 

awal perkuliahan 

b Menyampaikan materi 

perkuliahan pertemuan 

ke-7 

c Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya (pertanyaan 

dari mahasiswa yang 

100 menit - A Chapter 7 

 

Partisipasi 

kegiatan 

kelas dan 

hasil kuis, 

presentasi, 

laporan 

tugas 



komunikasi 

antarbudaya 

f Mengidentifikasi 

dilema etika 

dalam komunikasi 

antarbudaya 

 

harus dijawab oleh 

dosen) baik secara 

lisan atau tertulis  

untuk memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

Penutup 

Menginformasikan 

materi pertemuan 

selanjutnya 

08  MID-TERM EXAM MID-TERM EXAM MID-TERM EXAM WRITTEN TEST MID-

TERM 
EXAM 

MID-TERM EXAM MID-TERM 

EXAM 

09  Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi pengaruh 

budaya dan perbedaan 

dalam interaksi sosial                             

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini, 

mahasiswa 

diharapkan untuk 

mampu: 

a Mendefinisikan 

konsep , tujuan , 

dan fitur-fitur 

utama dari 

interaksi sosial 

b Menjelaskan 

konsep interaksi 

sosial di bidang 

pariwisata dan 

mengidentifikasi 

- Cultural Influences 

on Social 

Interaction                                                    

Pendahuluan 

a Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan materi 

perkuliahan, dan 

penilaian perkuliahan 

b Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -9 

Penyajian 

a Memberikan kuis pada 

awal perkuliahan 

b Menyampaikan materi 

100 menit - A Chapter 8 

 

Partisipasi 

kegiatan 

kelas dan 

hasil kuis, 

presentasi, 

laporan 

tugas 



jenis 

dan menentukan 

faktor 

c Menjelaskan 

konsep interaksi 

sosial antar 

budaya, dimensi 

dan jenis 

d Menggambarkan 

model interaksi 

sosial dalam 

konteks lintas 

budaya 

e Menjelaskan 

hipotesis kontak 

dan hasil nya 

f Menjabarkan 

kesulitan yang 

berhubungan 

dengan interaksi 

antarbudaya 

g Menjelaskan 

konsep kejutan 

budaya , jenis 

nya , gejala , dan 

fase 

 

perkuliahan pertemuan 

ke-9 

c Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya (pertanyaan 

dari mahasiswa yang 

harus dijawab oleh 

dosen) baik secara 

lisan atau tertulis  

untuk memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

Penutup 

Menginformasikan 

materi pertemuan 

selanjutnya 

10  - Mahasiswa Setelah mengikuti - Cultural Influences Pendahuluan 100 menit - A Chapter 9 Partisipasi 



mengidentifikasi 

perbedaan budaya 

dalam aturan interaksi 

sosial  

- Mahasiswa mampu 

mengeksplorasi 

pengaruh budaya 

nasional pada layanan 

dan mengidentifikasi 

perbedaan budaya 

dalam persepsi 

layanan 

-  

 

 

mata kuliah ini, 

mahasiswa 

diharapkan untuk 

mampu: 

a Memahami 

konsep aturan 

perilaku sosial 

b Mengidentifikasi 

berbagai jenis 

aturan perilaku 

sosial 

c Menjelaskan 

pengaruh budaya 

pada aturan 

perilaku sosial 

d Memahami 

konsekuensi dari 

melanggar aturan 

sosial 

e Mengidentifikasi 

perbedaan 

budaya dalam 

aturan sosial 

f Memahami 

konsep layanan , 

kualitas layanan 

dan kepuasan 

dengan layanan 

on Rules of  Social 

Interaction 

- Cultural Influences 

on Services                  

a Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan materi 

perkuliahan, dan 

penilaian perkuliahan 

b Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -10 

Penyajian 

a Memberikan kuis pada 

awal perkuliahan 

b Menyampaikan materi 

perkuliahan pertemuan 

ke-10 

c Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya (pertanyaan 

dari mahasiswa yang 

harus dijawab oleh 

dosen) baik secara 

lisan atau tertulis  

untuk memperluas dan 

memperdalam 

- A Chapter 10 kegiatan 

kelas dan 

hasil kuis, 

presentasi, 

laporan 

tugas 



g Memahami peran 

dan pentingnya 

pengaruh budaya 

pada layanan 

h Mengidentifikasi 

perbedaan 

budaya dalam 

persepsi layanan 

di antara 

berbagai negara 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

Penutup 

Menginformasikan 

materi pertemuan 

selanjutnya 

11  Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep etika 

serta 

mengidentifikasi perbedaan 

budaya  dalam perilaku 

etis                                             

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini, 

mahasiswa 

diharapkan untuk 

mampu: 

a Memahami 

konsep etika dan 

perilaku etis 

b Menjelaskan 

pentingnya etika 

dalam pariwisata 

c Menentukan etika 

dalam konteks 

lintas budaya 

d Menjelaskan 

pengaruh budaya 

pada perilaku etis 

e Memahami 

- Cultural Influences 

on Ethics      

Pendahuluan 

a Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan materi 

perkuliahan, dan 

penilaian perkuliahan 

b Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -11 

Penyajian 

a Memberikan kuis pada 

awal perkuliahan 

b Menyampaikan materi 

perkuliahan pertemuan 

ke-11 

c Menyajikan bahan 

100 menit - A Chapter 11 

 

Partisipasi 

kegiatan 

kelas dan 

hasil kuis, 

presentasi, 

laporan 

tugas 



masalah etika 

bisnis yang paling 

diperdebatkan 

f Mengidentifikasi 

praktik perilaku 

utama yang 

saling 

bertentangan 

etika dan dilema 

etika 

g Memahami teori 

tentang etika dan 

kerangka kerja 

berurusan 

dengan dilema 

etika 

h Mengidentifikasi 

strategi untuk 

mengelola dilema 

etika 

a Menguasai Kode 

Etik Pariwisata 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya (pertanyaan 

dari mahasiswa yang 

harus dijawab oleh 

dosen) baik secara 

lisan atau tertulis  

untuk memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

Penutup 

Menginformasikan 

materi pertemuan 

selanjutnya 

12  Mahasiswa mampu 

memahami konsep perilaku 

manusia dan teori yang 

berbeda serta menjelaskan 

konsep dan sifat perilaku 

wisatawan dan pentingnya 

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini, 

mahasiswa 

diharapkan untuk 

mampu: 

b Memahami 

- Human Behavior: 

Its Nature and 

Determinants         

Pendahuluan 

a Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan materi 

perkuliahan, dan 

penilaian perkuliahan 

b Menjelaskan tujuan 

100 menit - A Chapter 12 

 

Partisipasi 

kegiatan 

kelas dan 

hasil kuis, 

presentasi, 

laporan 



mempelajari perilaku 

wisatawan dalam konteks 

lintas budaya                             

konsep perilaku 

manusia dan 

banyak sisi 

c Mengidentifikasi 

faktor lingkungan 

yang 

mempengaruhi 

perilaku manusia 

d Memahami teori 

utama dari 

perilaku manusia 

e Mengidentifikasi 

kebutuhan dasar 

yang mendorong 

perilaku manusia 

f Mengidentifikasi 

faktor yang 

mempengaruhi 

kebutuhan 

manusia 

g Menjelaskan sifat 

dan makna 

perilaku turis 

h Memahami 

pentingnya 

mempelajari 

perilaku turis 

dalam pengertian 

perkuliahan 

c Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -12 

Penyajian 

a Memberikan kuis pada 

awal perkuliahan 

b Menyampaikan materi 

perkuliahan pertemuan 

ke-12 

c Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya (pertanyaan 

dari mahasiswa yang 

harus dijawab oleh 

dosen) baik secara 

lisan atau tertulis  

untuk memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

Penutup 

Menginformasikan 

materi pertemuan 

tugas 



umum serta 

dalam konteks 

lintas budaya 

i Memahami 

manfaat dari 

belajar tentang 

perilaku 

wisatawan dalam 

konteks lintas 

budaya 

selanjutnya 

13  Mahasiswa mampu 

menjabarkan bagaimana 

perilaku pembelian dan 

proses pengambilan 

keputusan  konsumen                                            

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini, 

mahasiswa 

diharapkan untuk 

mampu: 

a Memahami 

faktor-faktor 

lingkungan 

bagaimana 

eksternal dan 

karakteristik 

konsumen 

internal 

yang  perilaku 

pembelian 

pengaruh 

b Memahami 

bagaimana 

- Consumer Buying 

Behavior           

Pendahuluan 

a Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan materi 

perkuliahan, dan 

penilaian perkuliahan 

b Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -13 

Penyajian 

a Memberikan kuis pada 

awal perkuliahan 

b Menyampaikan materi 

perkuliahan pertemuan 

ke-13 

c Menyajikan bahan 

100 menit - A Chapter 13 

 

Partisipasi 

kegiatan 

kelas dan 

hasil kuis, 

presentasi, 

laporan 

tugas 



konsumen 

membuat 

keputusan 

pembelian dan 

menanggapi 

pembelian 

c Memahami 

bagaimana 

pemasar 

menganalisis 

konsumen 

pengambilan 

keputusan 

pelajaran dalam                        

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya (pertanyaan 

dari mahasiswa yang 

harus dijawab oleh 

dosen) baik secara 

lisan atau tertulis  

untuk memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

Penutup 

Menginformasikan 

materi pertemuan 

selanjutnya 

14  Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi perbedaan 

budaya dalam perilaku 

pembelian dan proses 

pengambilan keputusan 

wisatawan                                       

Setelah mengikuti 

mata kuliah ini, 

mahasiswa 

diharapkan untuk 

mampu: 

a Mengidentifikasi 

pengaruh budaya 

nasional pada 

wisata pribadi 

dan 

psikologis karakte

- Cultural Influences 

on Tourist Buying 

Behavior                                

Pendahuluan 

a Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan materi 

perkuliahan, dan 

penilaian perkuliahan 

b Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -14 

100 menit - A Chapter 14 

 

Partisipasi 

kegiatan 

kelas dan 

hasil kuis, 

presentasi, 

laporan 

tugas 



ristik 

b Memahami 

pengaruh budaya 

nasional 

pengakuan 

kebutuhan , 

informasi 

c pencarian , 

evaluasi produk , 

keputusan 

pembelian dan 

perilaku pasca 

pembelian 

d Menjelaskan 

pengaruh 

kebudayaan 

nasional pada 

perasaan pembeli 

dan emosi dan 

faktor yang 

berada di luar 

keputusan 

pembelian 

Penyajian 

a Memberikan kuis pada 

awal perkuliahan 

b Menyampaikan materi 

perkuliahan pertemuan 

ke-14 

c Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya (pertanyaan 

dari mahasiswa yang 

harus dijawab oleh 

dosen) baik secara 

lisan atau tertulis  

untuk memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

Penutup 

Menginformasikan 

materi pertemuan 

selanjutnya 

15  - Mahasiswa mampu 

memberikan ringkasan 

serta membandingkan 

nilai-nilai budaya inti 

a Setelah 

mengikuti mata 

kuliah ini, 

mahasiswa 

- Cultural 

Differences 

among 

International 

Pendahuluan 

a Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan materi 

perkuliahan, dan 

 - A Chapter 15 Partisipasi 

kegiatan 

kelas dan 

hasil kuis, 



dan perilaku 

masyarakat 

internasional yang 

berlaku di Afrika, 

Asia , Australia, India, 

Eropa, Latin dan 

Amerika Utara, serta 

Timur Tengah 

- Mahasiswa mampu 

menjawab pertanyaan 

tentang apa yang 

dimaksud kompeten 

secara multikultur dan 

keahlian apa yang 

dibutuhkan untuk 

menjadi kompeten 

secara multikultur 

 

diharapkan 

untuk mampu: 

b Mengidentifikasi 

perbedaan 

budaya utama 

dan kesamaan di 

antara Afrika , 

Asia , Australia , 

Eropa , India , 

Latin dan 

Amerika Utara 

dan Timur 

Tengah 

masyarakat 

c Membandingkan 

orientasi nilai 

budaya utama 

dan perilaku dari 

daerah yang 

dipilih 

d Memahami 

konsep 

kompetensi 

multikultural dan 

domain yang 

e Memahami 

faktor yang 

mempengaruhi 

Societies     

- Multicultural 

Competence in 

Global World                                       

penilaian perkuliahan 

b Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -15 

Penyajian 

a Memberikan kuis pada 

awal perkuliahan 

b Menyampaikan materi 

perkuliahan pertemuan 

ke-15 

c Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya (pertanyaan 

dari mahasiswa yang 

harus dijawab oleh 

dosen) baik secara 

lisan atau tertulis  

untuk memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

Penutup 

presentasi, 

laporan 

tugas 



kompetensi 

multikultural 

f Mengidentifikasi 

kemampuan 

yang dibutuhkan 

untuk menjadi 

multiculturally 

kompeten 

g Menjadi sadar 

teknik penilaian 

multikulturalisme 

h Memahami 

peluang dan 

tantangan 

kompetensi 

multikultural 

menyediakan 

didunia 

kontemporer 

Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya 

16  FINAL EXAM FINAL EXAM FINAL EXAM INDIVIDUAL PAPER 

WRITING  

FINAL 

EXAM 

FINAL EXAM FINAL 

EXAM 
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