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PANDUAN PELATIHAN  

APPLIED APPROACH (AA) 
 

I. Gambaran umum 
Kegiatan Pelatihan Applied Approach (AA)  merupakan sarana/media pembelajaran 
yang dapat menyediakan sejumlah pengalaman mengajar bagi dosen sebelum 
melaksanakan tanggung jawab pembelajaran di kelas. Kegiatan tersebut menyajikan 
berbagai materi yang berhubungan dengan tugas seorang dosen dalam melaksanakan 
kegiatan pembejaran, memberikan pengalaman belajar menggunakan berbagai teknik 
dan metoda pembelajaran, mengembangkan keterampilan mengajar dan berbagi 
pengalaman mulai dari persiapan pembelajaran sampai pada evaluasi penilaian hasil 
belajar.   

 
II. Tujuan  

Kegiatan Pelatihan AA yang dilaksanakan Universitas Pattimura bertujuan untuk 
Memberikan pengalaman mengajar bagi dosen baik dari segi persiapan mengajar, 
keterampilan menggunakan metode-metode/teknik pembelajaran yang sesuai dengan 
materi (bahan ajar) serta memahami sistem penilaian pembelajaran secara objektif. 
 

III. Output 
     Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: 

1) Peserta pelatihan mampu mempersiapkan kegiatan pembelajaran secara baik 
berdasarkan materi ajar dan/atau bahan ajar yang tepat, hasil integrasi penelitian 
dan PkM kedalam kegiatan pembelajaran. 

2) Peserta diharapkan memiliki keterampilan mengajar dengan berbagai metode 
mengajar yang tepat, 

3) Peserta mampu memberikan penilaian proses pembelajaran secara objektif 
berdasarkan rubrik dan portofolio, 

4) Dihasilkannya para dosen yang bersertifikat AA sebagai indikator kelulusan dalam 
kegiatan, 

5) Dihasilkanya bahan ajar sebagai sarana pengembangan buku ajar yang akan 
menjadi pengangan bagi mahasiswa.  

 
 

IV. Metode 
Kegiatan AA dilaksanakan secara blanded learning (luring dan daring) dengan 
metode Partisipatif dalam teknik bertanya dan latihan, 
 
 

V. Waktu Pelaksanaan 
Pelaksanaan Pelatihan AA dimulai Senin 27 September 2021 sampai Kamis 30 
September 2021.   
 
 
 



VI. Peserta  
Peserta pelatihan AA terdiri atas; 1) Dosen PNS/Dosen CPNS/Non PNS UNPATTI,  
2) Dosen PTN dan PTS Mitra 
 

VII. Narasumber  
Narasumber pada kegiatan AA adalah para Dosen Universitas Pattimura yang 
kompeten 
 

VIII. Materi  
Materi kegiatan AA sebanyak 11 (sebelas) kegiatan ditambah dengan tugas 
terstruktur dan tugas mandiri serta praktek mengajar 
 

IX. Penutup 
Demikian gambaran umum Pelatihan AA yang diselenggaran Lembaga 
Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas 
Pattimura tahun 2021.  
Hasil yang diharapkan adalah menghasilkan dosen yang berkinerja baik  dalam 
mengelola  pembelajaran bermutu. 

 
 

Ambon, 23 September 2021 

ttd 

PANITIA 
 

 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


