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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmanirrahim,  

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan hidayah, inayah 
dan anugrahnya kepada kita semua sehingga dapat menjalankan aktifitas sehari-
hari. 

Alhamdulillah, pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester 
Universitas Muhammadiyah Jakarta telah selesai disusun. Pedoman ini 
diharapkan menjadi acuan bagi program studi, dosen dan pemangku kepentingan 
dalam melakukan pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada 
tiap mata kuliah serta dapat meningkatkan mutu dan kualitas perkuliahan 
program studi. 

Penyusunan pedoman ini masih jauh dari kesempurnaan, kami mohon 
masukan dan kontribusi pemikiran dalam penyempurnaan dan perbaikan 
pedoman selanjutnya. 

Jakarta, 15 Mei 2016 
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1. Pendahuluan  

Sesuai dengan  Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, Peraturan {residen Nomor 8 tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 tahun 2013 tentang standar pendidikan nasional dan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014, 

Standar Nasional Dikti Permenristekdikti  Nomor  44  Tahun 2015, 

merupakan dasar acuan  dari pada penyusunan  Pedoman Penyusunan 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS).  

Rencana Pembelajaran Semester disusun oleh dosen secara mandiri 

atau dalam konsorsium program studi. Sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014, dalam 

Penyususnan RPS harus memuat sekurang-kurangnya antara lain: 

1. Nama  program  studi, nama dan  kode  mata  kuliah, semester,  

sks, nama dosen pengampu; 

2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 

3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 

untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 

4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 

5. Metode pembelajaran; 

6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap 

tahap pembelajaran; 

7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi  

tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester 

8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 

9. Daftar referensi yang digunakan. 

Beberapa factor yang terkait dalam capain pembelajaran diantarnya 

sumber belajar, materi pembelajaran, penilaian proses dan hasil 

belajar. Selanjutnya di tuangkan kedalam dokumen kurikulum dan 

diterapkan dalam pembelajaran. 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 35 ayat 2 

tentang kurikulum, yang menyebutkan bahawa kurikulum Pendidikan 

Tinggi dikembangkan dengan mengacu pada Standar nasional 

Pendidikan Tinggi. Diman asetiap program studi dapat 

mengembangkan keilmuan, akhlak serta keterampilan. Namun bebreda 

dengan Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN-DIkti) pasal 1, yang menyatakan bahwa 

kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
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capaian pembelajaran lulusan bahan kajian, proses dan penilain yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi  

Kurikulum Pendidikan Tinggi yang merupakan amanat Institusi yang 

senantiasa harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

iptek yang dituangkan dalam capaian pembelajaran   

Dalam pengimplementasian kurikulum bentuk pembelajaran dilakukan 

berdasarkan RPS  yang ada. Jika terdapat perubahan dokumen 

kurikulum maka terjasi perubahan pula pada implementasinya. 

Biasanya perubahan kurikulum perubahan hanya pada dokumen saja 

tetapi pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan tidak berubah. Orientasi 

pada kurikulum harus berdasar pada learning outcomes yang berisi 

kompetensi yang dibutuhkan. Setiap perubahan kurikulum merupakan 

penyempurnaan dari system pembelajaran untuk setiap mata kuliah. 

Dari itu perlu adanya pedoman penyusunan RPS sebagai acuan dalam 

pengembanagn pembelajaran. 

suatu system Pendidikan tinggi terdapat 4 komponen pokok yang 

mempengaruhi lulusan berkualitas, diantaranya (1) input, (2) Proses, (3) 

Output dan (4) Outcome. Terkait capaian pembelajaran dalam proses 

adalah materi yang dikaji, sumber belajar, penilaian proses dan hasil 

belajar. Ini dituangkan dalam bentuk dokumen kurikulum dan 

diterapkan/diimpelemntasikan dalam pembelajatan  

 

2. Landasan Hukum  

Pedoman Penyusunan RPS ini mengacu pada :  

a) Peraturan presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

nasional Indonesia (KKNI) 

b) Permendikbud nomor 49  tahun 2014 tentang Standar nasional 

Pendidikan Tinggi; 

c) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN-Dikti); 

d) Buku Panduan Penyususnan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 

2016 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 

 

3. Tujuan  

Pedoman ini ditujukan untuk memberikan acuan dalam penyusunan 

perangkat pembeljaran berupa RPS sebagai suatu dokumen kurikulum 
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yang harus disusun oleh dosen atau tim pengampu mata kuliah yang 

ditawarkan di setiap program studi. 

 

4. Pengertian RPS  

Sesuai dengan buku Panduan  Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 

dinyatakan bahwa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah  

a) RPS adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk 

mengjasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang 

ditetapkan, sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitannya dengan 

kesesuaian dengan konsep kurikulumnya. 

b) Rancangan dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa 

belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CP lulusan yang 

ditetapkan dalam kurikulum, bukan pada kepentingan kegiatan dosen 

mengajar; 

c) Pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran yang berpusat 

pada mahasiswa (student centred learning disingkat SCL); 

d) RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

5. Prinsip Dasar Pengembangan RPS 

Prinsip-prinsip dalam RPS adalah sebagi berikut :  

1) Relevansi capaian pembelajaran matakuliah yang diharapkan dicapai 

oleh mahasiswa hendaknya relevan dengan konteks lingkungan 

perkembangan mahasiswa, perkembangan masa sekarang dan masa 

yang akan dating dan tuntutan dunia kerja; 

2) Koherensi semua kegiatan dan komponen dalam RPS merupakan 

suatu kesatuan utuh yang berintegrasi dan berfungsi secara terpadu 

dan harmonis dalam rangka mencapai capaian pembelajaran yang di 

harapkan. 

3) Fleksibilitas, RPS harus tetap memberikan ruang gerak untuk 

melakukan penyesuai terhadap situasi dasar kondisi yang tiba-tiba 

berubah atau sangat diperlukan untuk perubahan; 

4) Efektivitas RPS harus dikembangkan untuk pembelajaran mencapai 

capaian dengan tepat melalui berbagai penggunaan berbagai metode 

pembelajaran yang optimal. 

 

6. Persiapan Penyusunan RPS 

Beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh program studi atau dosen 

dalam menyusun RPS, diantaranya :  
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1) Menyiapkan capaian pembelajaran lulusan/ capaian pembelajaran 

tingkat fakultas pada matakuliah penciri nasional (N)  
  

Capaian 

Pembelajara

n Sikap (S) 

 
Capaian 

Pembelajaran 

Pengetahuan 

(P) 

Capaia
n 

Pembelajara

n 

Keterampila

n Umum 

(KU) 

Capaia
n 

Pembelajara

n 

Keterampila

n Khusus 

(KK) 

SN1 ……………. PN1 ……………. KUN1 …………. KKN1 …………. 

SN2 ……………. PN2 ……………. KUN2 …………. KKN2 …………. 

SN3 ……………. PN3 ……………. KUN3 …………. KKN3 …………. 
SN4 ……………. PN4 ……………. KUN4 …………. KKN4 …………. 

2) Menyiapkan capaian pembelajaran lulusan / capaian pembelajaran 

tingkat fakultas pada matakuliah penciri Universitas (U) 
 

 
Capaian 

Pembelajara

n Sikap (S) 

 
Capaian 

Pembelajaran 

Pengetahuan 

(P) 

Capaia
n 

Pembelajara

n 

Keterampila

n Umum 

(KU) 

Capaia
n 

Pembelajara

n 

Keterampila

n Khusus 

(KK) 

SU1 ……………. PU1 ……………. KUU1 …………. KKU1 …………. 

SU2 ……………. PU2 ……………. KUU2 …………. KKU2 …………. 

SU3 ……………. PU3 ……………. KUU3 …………. KKU3 …………. 

SU4 ……………. PU4 ……………. KUU4 …………. KKU4 …………. 
 
 

3) Menyiapkan capaian pembelajaran lulusan / capaian pembelajaran 
tingkat fakultas 

pada matakuliah penciri fakultas  
Capaia

n 

Pembelajara
n 

Sikap 
(S) 

Capaia
n 

Pembelajara
n 

Pengetahuan 
(P) 

Capaia
n 

Pembelajara

n 

Keterampila

n Umum 

(KU) 

Capaia
n 

Pembelajara

n 

Keterampila

n Khusus 

(KK) 

SF1 
………………. 

PF1 
………………. 

KUF1 
……………. 

KKF1 
……………. SF2 

………………. 
PF2 
………………. 

KUF2 
……………. 

KKF2 
……………. SF3 

………………. 
PF3 
………………. 

KUF3 
……………. 

KKF3 
……………. SF4 

………………. 
PF4 
………………. 

KUF4 
……………. 

KKF4 
…………….  

 
4) Menyiapkan Capaian pembelajaran lulusan / Capaian Pembelajaran 

program studi 

(CPPS) / Programe Learning Outcome (PLO)  
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Capaian 

Pembelajara

n Sikap (S) 

 
Capaian 

Pembelajaran 

Pengetahuan 

(P) 

Capaia
n 

Pembelajara

n 

Keterampila

n Umum 

(KU) 

Capaia
n 

Pembelajara

n 

Keterampila

n Khusus 

(KK) 

SP1 ……………. PP1 ……………. KUP1 …………. KKP1 …………. 

SP2 ……………. PP2 ……………. KUP2 …………. KKP2 …………. 

SP3 ……………. PP3 ……………. KUP3 …………. KKP3 …………. 

SP4 ……………. PP4 ……………. KUP4 …………. KKP4 …………. 
 
 

Daftar Pengkodean Capaian Pembelajaran 
kode Arti 

kod
e 

1 2 3 1 2 3 
 

S 
 

N 
 

1 
 

Sikap 
 

Nasional 
Cp U untuk mata kuliah 
penciri nasional 

 
S 

 
N 

 
2 

 
Sikap 

 
Nasional 

Cp 2 untuk mata kuliah 
penciri 
nasional  

P 
 

N 
 

1 
 

Pengetahuan 
 

Nasional 
Cp U untuk mata kuliah 
penciri 
nasional  

P 
 

N 
 

2 
 

Pengetahuan 
 

Nasional 
Cp 2 untuk mata kuliah 
penciri 
nasional  

KU 
 

N 
 

2 
Keterampilan 

Umum 

 
Nasional 

Cp 2 untuk mata kuliah 
penciri nasional 

 
KK 

 
N 

 
1 

Keterampilan 
khusus 

 
Nasional 

Cp 1 untuk mata kuliah 
penciri nasional 

 
KK 

 
N 

 
2 

Keterampilan 
khusus 

 
Nasional 

Cp 2 untuk mata kuliah 
penciri nasional 

 
S 

 
U 

 
1 

 
Sikap 

 
Universitas 

Cp U untuk mata kuliah 

penciri Universitas 
 

P 
 

U 
 

1 
 

Pengetahuan 
 

Universitas 
Cp U untuk mata kuliah 
penciri Universitas 

KU U 1 Keterampilan 
Umum 

Universitas Cp U untuk mata kuliah 
penciri Universitas 

KK U 1 Keterampilan 
khusus 

Universitas Cp U untuk mata kuliah 
penciri Universitas 

S F 1 Sikap Fakultas Cp U untuk mata kuliah 
penciri Fakultas 

P F 1 Pengetahuan Fakultas Cp U untuk mata kuliah 
penciri Fakultas 

 
KU 

 
F 

 
1 

Keterampilan 
Umum 

Fakultas Cp U untuk mata kuliah 
penciri Fakultas 

 
KK 

 
F 

 
1 

Keterampilan 
khusus 

Fakultas Cp U untuk mata kuliah 
penciri Fakultas 

S P 1 Sikap Program studi Cp U untuk mata kuliah 
penciri Program Studi 
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P P 1 Pengetahuan Program studi Cp U untuk mata kuliah 
penciri Program Studi 

KU P 1 Keterampilan 
Umum 

Program studi Cp U untuk mata kuliah 

penciri Program Studi 
KK P 1 Keterampilan 

khusus 
Program studi Cp U untuk mata kuliah 

penciri Program Studi 

 

5) Pemetaan Capaian pembelajaran lulusan / Capaian Pembelajaran 

program studi (CPPS) / Programe Learning Outcome (CLO) terhadap 

mata kuliah – mata kuliah di program studi (tertuang dalam tabel 1, 

2, 3, dan 4) 

 

Table 1 Pemetaan Capaian Pembelajaran program studi terhadap 

mata kuliah – mata kuliah di Nasional 
 

Mata kuliah CP Sikap 

(SN) 

CP Pengetahuan 

(PN) 

CP 
Keterampi
lan Umum 

(KUN) 

CP 
Keteramp

ilan 
khusus  
(KKN) 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

List matakuliah                    

1. ………………
…. 

                   

2. ………………

…. 

                   

3. ………………

…. 

                   

 
Ceklis ( √) kesesuaian CP dengan mata kuliah
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Table 2 Pemetaan Capaian Pembelajaran program studi terhadap 

mata kuliah – mata kuliah Universitas 
 

Mata kuliah CP Sikap 
(SU) 

CP Pengetahuan 
(PU) 

CP 
Keterampilan 
Umum (KUU) 

CP 
Keterampil
an khusus  

(KKU) 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

List matakuliah                    

1. ………………
…. 

                   

2. ………………
…. 

                   

3. ………………
…. 

                   

 

Ceklis ( √) kesesuaian CP dengan mata kuliah 

 

Table 3  Pemetaan Capaian Pembelajaran program studi terhadap 

mata kuliah – mata kuliah Fakultas 
 

Mata kuliah CP Sikap  
(SF) 

CP Pengetahuan 
 (PF) 

CP 
Keterampilan 
Umum (KUF) 

CP 
Keterampil
an khusus  

(KKF) 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

List matakuliah                    

1. ………………
…. 

                   

2. ………………
…. 

                   

3. ………………
…. 

                   

 

Table 4 Pemetaan Capaian Pembelajaran program studi 

terhadap mata kuliah – mata kuliah di program studi 
 
 

Mata kuliah CP Sikap  
(SP) 

CP Pengetahuan 
 (PP) 

CP 
Keterampilan 
Umum (KUP) 

CP 
Keterampil
an khusus  

(KKP) 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

List matakuliah                    

1. ………………
…. 

                   

2. ………………
…. 

                   

3. ………………
…. 
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7. Komponen RPS 
 

Mengacu  pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  

49 tahun 2014 Komponen yang harus dipenuhi dalam penyusunan RPS 

Universitas Muhammadiyah Jakarta s sebagai berikut: 
 
A. Identitas: 

1) Nama program studi 
2) Nama dan kode Mata kuliah 

3)  Nama Kelompok mata kuliah 

4) Jenis mata kuliah (Nasional/ Universitas/ Fakultas / Program studi) 
5) Status mata kuliah ( wajib/pilihan) 
6) Jenjang  program 
7) Semester pelaksanaanperkuliahan  

8) Jumlah sks mata 

kuliah 

9) Nama dosen pengampu 

10) Deskripsi mata kuliah 

11) Prasyarat mata kuliah 
 
2.  Capaian pembelajaran : 

1) Capaian pembelajaran program studi (CPPS) / Program Learning Outcome  
(PLO) 

2) Capaian pembelajaran mata kuliah (CPM) / Course Learning Outcome  
(CLO) 

 
 
3.  Isi : 

1) Deskripsi rencana pembelajaran / perkuliahan, pengalaman belajar 

yang akan dirasakan oleh mahasiswa selama satu semester 

2) Metode perkuliahan tiap pertemuan  

3) Integrasi 

4) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap 

perkuliahan 

5) Media yang digunakan dalam perkuliahan 

6) pengalaman belajar  mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi  
tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 

7) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian 
8) Daftar rujukan (sumber primer/utama, dan sumber tambahan) 

 
4.  Lampiran : 

1) Lampiran bahan ajar 
2) Lampiran instrumen penilaian
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8. Penjelasan Komponen RPS 
 

Dalam penyusunan RPS dosen Universitas Muhamamdiyah 

Jakarta harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan ini . Adapun 

format penulisan RPS nya adalah sebagai berikut: 
 

1.  Sampul / jilid RPS 

Menuliskan Rencana Pembelajaran Semester  (RPS), nama mata 

kuliah dan kode  mata kuliah, dosen penyusun, nama program 

studi, fakultas, universitas, dan tahun pembuatan RPS. 

2.  Identitas: 

a. Nama     program     studi 

Nama program studi harus sesuai dengan   data yang  tercantum     

dalam    ijin pembukaan/pendirian/operasional program studi 

yang dikeluarkan oleh Kementerian, dan harus mengecek 

kesesuain nama di  BAN-PT serta Forlap DIKTI 

b. Nama dan kode Mata kuliah  

D i sesuaikan  dengan struktur  kurikulum yang digunakan  dan 
terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan tinggi serta system informasi 
akademik UMJ  

c. Rumpun Mata Kuliah  
d. Bobot SKS 
e. Semester Pelaksanaan perkuliahan : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

f. Semester pelaksanaan perkuliahan :  

g. Tanggal penyusunan  

h. Otorisasi  

Tersiri dari Dosen Pengembang RPS, Unit Kendali Mutu dan 

Ketua Program Studi 

i. Deskripsi singkat mata kuliah   

menyebutkan materi pokok yang disajikan dalam perkuliahan 

j. Materi Pembelajaran/ Pokok bahasan  

k. Prasyarat mata kuliah  : 

Hanya menuliskan mata kuliah yang telah di pelajari 
sebelumnya, maksimal 2 semester sebelumnya Kecuali di 
semester 1 dan 2, tanpa syarat 

l. Daftar  rujukan (sumber  primer/utama,  dan  sumber  

tambahan);  menuliskan nama pengarang, tahun, bab 

atau halaman dan edisi cetakan Atau menggunakan 

penulisan APA style (Pengarang, tahun, judul, kota, 

penerbit). 
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3.  Capaian pembelajaran : 

a. Capaian pembelajaran program studi (CPPS) / Program Learning 

Outcome  (PLO), berisi kode CPPS/PLO (lihat struktur kurikulum 

program studi) CPL yang tertulis dalam RPS merupakan 

sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada 

mata kuliah ini, yang bisa terdiri dari unsur sikap, ketrampilan 

umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan  Rumusan 

capaian pembelajaran  lulusan yang telah  dirumuskan dalam 

dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada beberapa mata 

kuliah, sehingga CPL yang dibebankan kepada suatu mata kuliah 

merupakan bagian dari  usaha untuk memberi kemampuan yang 

mengarah pada pemenuhan CPL. 

b.  Capaian pembelajaran mata kuliah (CPM) / Course Learning 

Outcome (CLO), memuat kemampuan ( sikap, pengetahuan, 

keterampilan) 

Kode disesuaikan dengan cara pengkodean diatas. 

Kode disesuaikan 

dengan cara 

pengkodean diatas. 

Kode disesuaikan 

dengan cara 

pengkodean diatas. 

Setiap pertemuan  tidak selalu memunculkan ketiga aspek 
kemampuan, disesuaikan 

dengan kedalaman materi pokok perkuliahan 

4. Isi : 

a. Pertemuan ke-  

Menunjukkan kapan kegiatan perkuliahan  dilaksanakan, mulai 

Minggu ke 1 sampai ke 16 

b. Sub-CPM Indikator Capaian Pembelajaran Matakuliah. 

Adalah sub Indikator pencapian pembelajaran mata kuliah 

(CPM) / CLO, indikator menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat diukur, kata kerja  operasional yang 

digunakan adalah berdasarkan taksoonomi bloom revisi 

anderson & Kratwohl (2001) untuk aspek pengetahuan, untuk 

keterampilan menggunakan kata kerja operasional dari Dave 

(1970) 
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Kata kerja operasional untuk ranah kognitif / penguasaan pengetahuan 

untuk level sarjana: Menguasai konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan  

konsep  teoritis  bagian  khusus  dalam  bidang pengetahuan  

dan  keterampilan tersebut  secara mendalam 

Tampilkan kata kerja operasional untuk ranah psikomotorik 

/kemampuan kerja untuk level sarjana: 

Mengaplikasikan,  mengkaji,  membuat  desain, memanfaatkan 
IPTEKS,  menyelesaikan masalah. 

c. Bahan Kajian 

merupakan pokok bahasan /sub pokok bahasan, atau topik 

bahasan (dengan asumsi tersedia diktat/modul ajar untuk 

setiap pokok bahasan) atau integrasi bahan kajian, atau isi dari 

modul Bahan kajian,   mencantumkan materi pokok 

perkuliahan (sub materi perkuliahan) materi perkuliahan 

dapat disajikan secara lebih lengkap dalam sebuah buku ajar / 

modul / buku teks yang dapat diakses mahasiswa / peserta 

mata kuliah dengan mudah Materi pembelajaran ini 

merupakan uraian dari  bahan kajian bidang keilmuan 

(IPTEKS) yang dipelajari dan dikembangkan oleh dosen atau 

kelompok dosen program studi Materi pembelajaran dalam 

suatu mata kuliah dapat berisi bahan kajian dengan berbagai 

cabang/ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang 

keahlian, tergantung konsep bentuk mata kuliah atau modul 

yang dirancang dalam kurikulum.  Bila mata kuliah disusun 

berdasarkan  satu  bidang keilmuan maka materi  

pembelajaran lebih difokuska       n (secara parsial) pada 

pendalaman bidang keilmuan tersebut,  tetapi apabila mata 

kuliah tersebut disusun secara terintegrasi (dalam bentuk 

modul atau blok) maka materi pembelajaran dapat berisi 

kajian yang diambil dari beberapa cabang/ranting/bagian 

bidang  keilmuan/keahlian dengan  tujuan  mahasiswa  

dapat mempelajari secara  terintegrasi  keterkaitan  beberapa  

bidang keilmuan atau  bidang keahlian Bahan kajian 

menjelaskan paparan integritas atau ko relasional jenis 

integrasi secara mendalam 
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d. Bentuk Pembelajaran 

menuliskan nama model/pendekatan/strategi/metode  

perkuliahan yang berpusat pada mahasiswa / student center 

learning (SCL) yang dapat memberikan pengalaman belajar 

yang menyenangkan dan  bermakna  seperti:  interaktif, 

holistik, integratif,  saintifik, konteks tual, efektif dan 

kolaboratif 

e. Waktu 

Dalam penentuan waktu perkuliahan disesuaikan dengan 

bobot  sks mata kuliah Takaran waktu yang menyatakan 

beban belajar dalam satuan sks (satuan kredit semester)  Satu 

sks setara dengan 160 (seratus  enam puluh) menit kegiatan 

belajar per  minggu per  semester Waktu  yang disediakan 

untuk  mencapai kemampuan pada tiap tahap  perkuliahan 

Waktu  perkuliahan disesuaikan dengan bobot    sks mata 

kuliah Waktu  merupakan takaran waktu sesuai dengan 

beban belajar mahasiswa dan menunjukan kapan suatu 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan Waktu dalam satu 

semester yakni mulai minggu ke 1 sampai  ke 16 (bisa 1/2/3/4 

mingguan) dan waktu yang disediakan untuk mencapai 

kemampuan pada tiap tahap kegiatan pembelajaran 

Penetapan lama waktu di setiap tahap perkuliahan 

didasarkan perkiraan jangka waktu rata-rata  mahasiswa 

mencapai kemampuan yang ditetapkan melalui pengalaman 

belajar yang dirancang 

f. Tugas dan Penilaian 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang 

oleh dosen agar memiliki kemampuan yang telah ditetapkan 

Pengalaman belajar mahasiswa  diwujudkan dalam deskripsi 

tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu 

semester,  adalah bentuk  kegiatan belajar mahasiswa yang 

dipilih agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang 

diharapkan di setiap tahapan pembelajaran Proses ini 

termasuk di dalamnya kegiatan assessment proses dan hasil 

belajar mahasiswa Bentuk pengalaman mahasiswa dapat 

berupa: tugas, survei, menyusun paper,  melakukan praktik, 

studi banding, dan sebagainya 
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g. Deskripsi rencana pembelajaran / perkuliahan, pengalaman 

belajar yang akan dirasakan oleh  mahasiswa, mencantumkan  

materi  pokok  yang akan  di  pelajari  dalam satu semester 

h. Metode perkuliahan yang digunakan : menuliskan  nama model 

/ pendekatan / strategi / metode  perkuliahan yang berpusat  

pada mahasiswa / student  center  learning (SCL) yang 

digunakan  selama pekuliahan berlangsung satu sememster  

Penetapan  metode pembelajaran didasarkan pada 

keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan telah 

ditetapkan  dalam suatu  tahap  pembelajaran  akan  tercapai  

dengan  metode/model pembelajaran yang dipilih Pada RPS 

minimal menuliskan nama model / pendekatan / strategi / 

metode perkuliahan yang berpusat pada mahasiswa / student 

center learning (SCL) yang digunakan selama pekuliahan 

berlangsung satu semester  Metode / model pembelajaran 

bisa berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, 

pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif,  

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 

i. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian (lihat pedoman 

penilaian) Tugas dan penilaian, menyebutkan nama tugas 

mengacu pada aktivitas yang dilakukan dalam perkuliahan atau 

tuntutan kemampuan yang diharapakan dari mata kuliah / 

indikator kemampuan (sikap, pengetahuan, keterampilan) 

tiap pertemuan  / perkuliahan Instrumen  penilaian bisa 

berupa tes atau non-tes  untuk mengukur (sikap, 

pengetahuan, keterampilan) Bobot penilaian disesuaikan 

dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau 

mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu 

kemampuan terhadap pencapaian kompetensi mata kuliah 

ini 

j. Integrasi : mencantumkan jenis integrasi dan paparannya 

termuat dalam bahan kajian / materi perkuliahan (keilmuan, 

Keindonesiaan, keislaman) Pengembang  RPS berpegang pada 
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prinsip pengintegrasian keilmuan, keislaman, dan 

keindonesiaan 

k. Media :  menyebutkan nama media yang digunakan dalam 

perkuliahan selama satu semester Media yang digunakan 

selama proses perkuliahan 

l. Kriteria penilaian, indikator, dan bobot  penilaian (lihat 

pedoman penilaian), Penilaian mencakup prinsip edukatif, 

otentik,  objektif,  akuntabel,  dan transfaran  yang dilakukan secara  

terintegrasi  Kriteria menunjuk pada standar  keberhasilan 

mahasiswa dalam sebuah  tahapan  pembelajaran, sedangkan  

indikator  merupakan  unsur-unsur  yang menunjukkan 

kualitas kinerja mahasiswa Bobot penilaian merupakan 

ukuran dalam prosen (%) yang menunjukkan prosentase  

keberhasilan satu tahap penilaian terhadap nilai keberhasilan 

keseluruhan dalam mata kuliah Penilaian sebaiknya 

mengacu pada indikator kemampuan (sikap, pengetahuan, 

keterampilan) tiap pertemuan / perkuliahan 

5. Lampiran : 

a. Lampiran bahan ajar, dapat berupa: buku, handout, bahan 

presentasi 

b. Lampiran instrumen penilaian, melampirkan instrumen 

penilaian sikap, pengetahuan, atau keterampilan, termasuk soal 

tes atau non tes, serta pedoman penskoran/ rubrik penilaiannya. 

 

9. Penerapan Penyusunan RPS 

Dalam penyusunan RPS mata kuliah di Lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Jakarta harus mengikuti tahap-tahap sebagai berikut 

:  

a. Tahap penyusunan RPS oleh universitas 

Pedoman penyusunan  RPS  dilakukan oleh tim dengan koordinasi 

dan arahan dari Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas 

Muhammadiyah Jakarta  

b. Tahap penyusunan RPS oleh program studi 

Pimpinan program studi / perwakilan yang ditunjuk program 

studi melakukan sosialisasi pedoman RPS kepada dosen-dosen, 

melakukan tindak lanjut dalam bentuk workshop jika diperlukan 

dan dapat mengajukan permohonan  pendampingan tim melalui 
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Wakil Rektor Bidang   Akademik Program  studi  melakukan 

inisiasi  penyusunan RPS yang dilakukan masing-masing dosen 

dan melakukan me monitor  prosesnya sampai  dihasilkan RPS  

tiap mata kuliah. 

c. Tahap pelaporan hasil penyusunan RPS masing-masing  program 

studi 

Laporan hasil penyusunan RPS tiap mata kuliah oleh para dosen 

diserahkan kepada ketua program   studi  dalam  bentuk  folder-

folder  berikut  lampirannya untuk  di  verifikasi Selanjutnya 

dokumen RPS dan soft file  RPS yang sudah di verifikasi oleh Ketua 

Program Studi di print  out  dan di tandatangani,  selanjutnya   

dokumen  RPS dan soft  file RPS diserahkan ketua  program  studi 

kepada tim kurikulum fakultas / gugus jaminan mutu fakultas 

/ Wakil Dekan I Bidang  Akademik untuk di validasi senat fakultas 

dan diserahkan kembali kepada program studi untuk di 

implementasikan. 

d. Penyerahan doumen RPS hasil validasi 

Dokumen RPS yang telah di validasi senat fakultas di serahkan 

kepada Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta sebagai bentuk laporan kegiatan penyusunan RPS Dokumen 

RPS soft file yang dikumpulkan  dijadikan sebagai bahan evaluasi / 

pengembangan tindak lanjut serta untuk akuntabilitas public. 

 

10.  Penutup 

 

Dengan adanya pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS) ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi program  

studi dan dosen – dosen dalam melakukan pengembangan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) pada tiap mata kuliah Sebab dengan 

adanya dokumen administrasi pelengkap kurikulum yang lengkap 

dapat menjadikan dan meningkatkan akuntabilitas Universitas 

Muhamamdiyah Jakarta. 

Dengan adanya dokumen yang lengkap terkait perangkat 

pembelajaran/perkuliahan di tingkat program studi, fakultas dan universitas 

dapat meningkatkan mutu dan kualitas perkuliahan program studi di 
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lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta serta pencapaian visi, misi dan 

tujuan UMJ dapat tercapai dengan mudah dan mengantarkan UMJ menjadi 

salah satu Universitas berstandar Dunia.
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Lampiran  

Contoh Format RPS :   
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

RENCANA PEMBELAJARAN 
SEMESTER MATA KULIAH KODE Rumpun MK Bobot (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan 

Aljabar Linier MAT 104 Mata Kuliah 
Keahlian Berkarya 

 
3 

 
2 

 
03 Oktober 2016 

OTORISASI Dosen Pengembang RPS Unit Kendala Mutu Ka Prodi 
 
 
 
 

Nama 
NIDN 

 

 
 
 
 

Nama 
NIDN 

 

 
 
 
 

Nama 
NIDN 

 
Capaian CPL-PRODI  
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Pembelajaran (CP)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 

1).  Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious. 
2).  Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 
etika. 
3).  Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

berperadaban berdasarkan Pancasila. 
4).  Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggung jawab pada negara dan bangsa. 
5).  Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta 

pendapat/temuan original orang lain. 
6).  Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 
7).  Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
8).  Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 
9).  Menunjukkan  sikap  bertanggung  jawab  atas  pekerjaan  di  bidangnya,  terutama  di  bidang  

pendidikan matematika, secara mandiri. 
10). Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 
11). Mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan  hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan 

kemampuan peserta didik dengan dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan akhlak mulia serta 
memiliki motivasi untuk berbuat bagi kemaslahatan peserta didik dan masyarakat pada umumnya. 

12). Mempunyai karakter islami. 
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KU 

1)  Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan 
atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

2)   Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 
terukur. 
3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, 
tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. 

4)  Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 
laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

5)  Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 
keahliannya, berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. 

6)   Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik 
di dalam maupun di luar lembaganya. 

7)   Mampu  bertanggung  jawab  atas  pencapaian  hasil  kerja  kelompok  dan  melakukan  supervisi  
dan  evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di 
bawah tanggung jawabnya. 

8)   Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung 
jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 

9)   Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Menguasai konsep matematika yang meliputi logika matematika dan himpunan, aljabar, geometri, 
teori peluang dan statistika, matematika diskrit, pemodelan matematika, program linear, kalkulus, 
persamaan diferensial, metode numerik, dan analisis yang mendukung pembelajaran matematika di 
pendidikan dasar dan menengah serta untuk studi lanjut. 

PP2 

CP-MK  
M1 Mahasiswa mampu menguasai jenis-jenis SPL dan memahami pemanfaatan matriks  guna menentukan 

solusi SPL 
dengan variabel tak terhingga (S, KU, PP2) M2 Mahasiswa mampu menguasai operasi dasar matriks, jenis-jenis matriks dan sifat-sifatnya serta 
memahami konsep 
permutasi guna menentukan determinan suatu matriks (S, KU, PP2) M3 Mahasiswa mampu menguasai dan mengaplikasikan operasi baris elementer (OBE) dan kolom 
elementer (OKE), 
matriks adjoint, rank, dan invers dari suatu matriks (S, KU, PP2) M4 Mahasiswa mampu menguasai dan mengaplikasikan konsep  mengenai ruang vektor, proyeksi 
orthogonal, basis, 
dimensi, kombinasi linier, membangun dan bebas linier (S, KU, PP2) M5 Mahasiswa mampu Memahami, menguasai dan membedakan HKD dan RHKD (S, KU, PP2) 

M6 Mahasiswa mampu mengaplikasikan basis ortogonal dan ortonormal dengan menggunakan proses 
Gramm-Schmidt 
(S, KU, PP2) 
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M7 Mahasiswa mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan definisi transformasi linier  (S, KU, 
PP2) 
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 M8  

Mahasiswa mampu menyelidiki kaitan transformasi linier ruang vektor yang tidak berbentuk yang  

M9 Mahasiswa mampu mengonstruksi formula transformasi linier dari hasil peta (transformasi) 
beberapa vektor (S, KU, PP2) 

M10 Mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai eigen dan vektor eigen (S, KU, PP2) 
Deskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah ini memberikan dasar kepada mahasiswa untuk menguasai teknik dasar dalam aljabar linier. Selain 
itu, dalam 
mata kuliah ini mahasiswa memperoleh kesempatan bekerja dengan objek selain bilangan secara manipulatif, 
khususnya fungsi, matriks, dan vektor. Isinya secara berurutan mencangkup beberapa pokok bahasan, yaitu: sistem 
persamaan linier dan matriks; ruang vektor; basis ruang vektor; ruang hasil kali dalam; basis ortonormal; 
transformasi linier; dan Eigen. 

Materi 
Pembelajaran/Pokok 
Bahasan 

1.   SPL dan Matriks 
2.   Ruang Vektor 
3.   Basis Ruang Vektor 
4.   Ruang Hasil Kali Dalam 
5.   Basis Ortonormal 
6.   Transformasi Linier 
7.   Eigen 

Pustaka Utama :  
H, Anton, C, Rorres. (2010). Elementary Liniear Algebra-Application Version (10 Edition). John Wiley 
Pendukung :  
Yahya, Y., Suryadi, Agus. (2004). Matematika Dasar untuk Perguruan Tinggi. Jakarta:Ghalia 
Indonesia. Karso,(1997). Logika Elementer. Universitas Terbuka 
Seymor Lipschutz, dan Pantur Silaban. (1995). Teori Himpunan. Penerbit Erlangga 

Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras : 
Power Point LCD&Proyektor 

Team Teaching Ismah, M.Si ., Ririn Widiyasari, M.Pd., Arlin Astriyani, M.Pd., 
Matakuliah Syarat - 
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Mg Ke- Sub-CP-MK 
(sbg kemampuan 

akhir yg 
diharapkan) 

Indikator Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

[Estimasi Waktu] 

Materi 
Pembelajaran 

[Pustaka] 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1,2,3 1.   Memahami 
keterkaitan    
antara 
SPL dan matriks 

2.   Mengetahui      
dan 

1.1. Memahami 
definisi 
sistem persamaan 
linier (SPL) dan sifat-
sifat dasarnya 

Kriteria: 
Sikap, Penguasaan 
dan 
ketrampilan 
Bentuk non-test: 

        Kuliah [TM: 
3x(3x50’)] 

 Tugas 1: 
Merepresentasik
an 

SPL dan Matriks 30 

 
Mg Ke- Sub-CP-MK 

(sbg kemampuan 
akhir yg 

diharapkan) 

Indikator Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

[Estimasi Waktu] 

Materi 
Pembelajaran 

[Pustaka] 

Bobot 
Penilaian 

(%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 memahami  
konsep 
matriks             
dan operasinya 

3. Memahami 
keterkaitan    
antara 
determinan       
dan invers         
matriks persegi 

1.2. Memahami cara 
merepresentasikan 
SPL dalam bentuk 
matriks (matriks 
augmented 
dan persamaan 
matriks) 
2.1.  Memahami 
pengertian matriks 
dan beberapa 
terminologi terkait 
matriks 
2.2. Menyelesaikan 
operasi sederhana 
aljabar matriks: 
penjumlahan, 
perkalian matriks 
dengan skalar, dan 
perkalian matriks 
2.3. Memahami 
pengertian 
invers matriks, 
sifat-sifat invers 
matriks 
2.4. sifat-sifat 
aljabar matriks. 

Penilaian    
berdasarkan 
keaktifan di kelas. 

SPL dalam bentuk 
matriks, 
menyelesaikan 
operasi 
sederhana 
aljabar matriks, 
dan  melakukan 
operasi baris 
elementer pada 
matriks 
[BT+BM:(1+1)x(3 
x60’)] 

 
 Tugas 2: 

Menghitung 
determinan 
matriks 
[BT+BM:(1+1)x(3 
x60’)] 

 
 Tugas 3: 

Menyelasaika
n 
solusi SPL 𝑛 
persamaan dan 𝑛

 variabel 
[BT+BM:(1+1)x(3 
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Mg Ke- Sub-CP-MK 

(sbg kemampuan 
akhir yg 

diharapkan) 

Indikator Kriteria & Bentuk 
Penilaia

n 

Metode 
Pembelajaran 

[Estimasi 
Waktu] 

Materi 
Pembelajaran 

[Pustaka] 

Bobot 
Penilaian 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  matriks persegi 
dengan 
ekspansi kofaktor 
3.4.  Memahami cara 
menghitung 
determinan matriks 
dengan 
menggunakan sifat- 
sifat determinan 
3.5. Memahami cara 
menghitung 
determinan matriks 
persegi dengan 
operasi baris 
elementer (OBE) 
3.6. Memahami 
keterkaitan antara 
deteminan dan 
eksistensi invers 
pada matriks 
persegi 
3.7.Memahami cara 
penentuan invers 
matriks dengan 
adjoin dan 
deteminan 
3.8. Memahami 
langkah-langkah 
dalam penentuan 
invers matriks 
melalui operasi baris 
elementer 
3.9.  Memahami 
keterkaitan antara 
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Mg Ke- Sub-CP-MK 

(sbg kemampuan 
akhir yg 

diharapkan) 

Indikator Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

[Estimasi Waktu] 

Materi 
Pembelajaran 

[Pustaka] 

Bobot 
Penilaian 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  3.10. Memahami cara 
penentuan solusi SPL 
3.11. Memahami 
cara mencari solusi 
SPL dengan 
eliminasi Gauss-
Jordan. 
 

    

4,5 4.   Memahami   
dasar- 

dasar konsep 
ruang vektor  dan 
subruang 

5. Memahami 
operasi-operasi 
dasar   pada   
ruang vektor:        
operasi 
penjumlahan     
dan perkalian     
dengan skalar 

4.1. Memahami 
definisi 
ruang vektor dan 
contoh-
contohnya: 
ruang vektor Eulid 

4.2 aksioma-aksioma 
ruang Operasi aljabar 
pada ruang vektor. 
4.3. Definisi 
subruang vektor 
dan sifat- sifatnya 
5.1. 
Mengaplikasikan 
operasi , vektor 
posisi 
pada  

5.2. Menentukan hasil 

kali titik, proyeksi 
orthogonal, 
panjang 

Kriteria: 
Sikap, Penguasaan 
dan 
ketrampilan Bentuk 
non-test: Penilaian 
berdasarkan 
keaktifan di kelas. 

        Kuliah [TM: 
2x(3x50’)] 

 Tugas 4: 
Menentukan 
hasil 
kali titik, 
proyeksi 
orthogonal, dan 
panjang proyeksi 
[BT+BM:(1+1)x(3 
x60’)] 

Ruang Vektor 10 
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6,7 6.   Menjelaskan 

kebebasan linier 
7. Menentukan   

basis dan dimensi 

6.1. Memahami cara 
menentukan apakah 
suatu himpunan 
vektor bersifat bebas 
linier (linearly 
independent) atau 
bergantung linier 
(linearly dependent) 
6.2. Memahami cara 
menentukan apakah 
suatu himpunan 
vektor bersifat 
membangun 
(merentang) suatu 
ruang vektor atau 
tidak 
7.1. Memahami 
pengertian 
himpunan basis 
pada suatu ruang 
vektor 
7.2. Memahami 
cara memeriksa 
apakah 
suatu himpunan 
vektor merupakan 
basis atau bukan 
7.3. Memahami 
pengertian 
dimensi 
pada suatu ruang 
vektor 
7.4. Memahami 
cara menentukan 
dimensi suatu 
ruang vektor 
7.5. Memahami 
keterkaitan antara 
basis dan dimensi 
dari suatu 

Kriteria: 
Sikap, Penguasaan 
dan 
ketrampilan 
Bentuk non-test: 
Penilaian 
berdasarkan 
keaktifan di kelas. 

        Kuliah [TM: 
2x(3x50’)] 

 Tugas 5: 
Memeriksa 
apakah 
suatu himpunan 
vektor 
merupakan 
basis atau bukan 
dan 
menentukan 
dimensi suatu 
ruang vektor 
[BT+BM:(1+1)x(3 
x60’)] 

Basis Ruang Vektor 10 
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Mg Ke- Sub-CP-

MK 
(sbg kemampuan 

akhir yg 
diharapkan) 

Indikator Kriteria & 
Bentuk 
Penilaia

n 

Metode 
Pembelajaran 

[Estimasi 
Waktu] 

Materi 
Pembelajara

n 
[Pustaka] 

Bobot 
Penilaia

n 
(%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  ruang vektor dan 
subruangnya 

    

 
8 

Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses 
pembelajaran berikutnya 

 

9 8.   Memahami 
aksioma-
aksioma yang 
harus dipenuhi 
oleh sebuah 
pemetaan agar 
dapat 
dikategorikan 
sebagai hasil 
kali dalam 

9. Memahami 
definisi ruang 
hasil kali dalam 

8.1. Memahami 
pengertian hasil 
kali dalam sebagai 
perumuman dari 
hasil kali titik 
8.2. Memahami  
hasil kali dalam 
dan sifat- sifatnya 
8.3. Memahami 
cara memeriksa 
apakah suatu 
pemetaan 
merupakan hasil 
kali dalam atau 
bukan 
9.1. Memahami 
pengertian ruang 
hasil kali dalam 

Kriteria: 
Sikap, Penguasaan 
dan 
ketrampilan 
Bentuk non-test: 
Penilaian 
berdasarkan 
keaktifan di kelas. 

        Kuliah [TM: 
1x(3x50’)] 

 Tugas 6: 
Memeriksa 
apakah suatu 
pemetaan 
merupakan hasil 
kali dalam atau 
bukan 
[BT+BM:(1+1)x(3 
x60’)] 

Ruang Hasil 
Kali 
Dala

m 

10 

10,11 10. Mengaplikasikan 
basis ortogonal 
dan ortonormal 
dengan 
menggunakan 
proses Gramm- 
Schmidt 

10.1. Memahami cara 
memeriksa apakah 
suatu himpunan 
merupakan 
himpunan 
ortogonal atau 
ortonormal 
10.2. Memahami 
cara menerapkan 
metode/ algoritma 
Gram- Schmidt 
dengan masukan 
(input) sembarang 
himpunan 

Kriteria: 
Sikap, Penguasaan 
dan 
ketrampilan Bentuk 
non-test: Penilaian    
berdasarkan 
keaktifan di kelas. 

        Kuliah [TM: 
2x(3x50’)] 

 Tugas 7 : 
Memeriksa 
apakah 
suatu 
himpunan 
merupakan 
himpunan 
ortogonal 
atau 
ortonormal dan 
menentukan 
basis ortogonal 
dan ortonormal 
dengan 

Basis Ortonormal 15 
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Mg Ke- Sub-CP-MK 

(sbg kemampuan 
akhir yg 

diharapkan) 

Indikator Kriteria & 
Bentuk 
Penilaia

n 

Metode 
Pembelajaran 

[Estimasi 
Waktu] 

Materi 
Pembelajaran 

[Pustaka] 

Bobot 
Penilaia

n 
(%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  yang bebas linier 
10.3. 
Mengaplikasikan 
basis ortogonal 
dengan 
menggunakan 
proses Gramm-
Schmidt 
10.4. 
Mengaplikasikan 
basis ortonormal 
dengan 
menggunakan 
proses Gramm-
Schmidt 

 menggunakan 
proses Gramm- 
Schmidt 
[BT+BM:(1+1)x(3 
x60’)] 

  

12 11. Mengonstruksi 
formula 
transformasi 
linier dari hasil 
peta(transforma
si) beberapa 
vektor 

11.1. Memahami 
Definisi 
transformasi linier 
11.2. 
Menyelesaikan 
soal-soal yang 
berkaitan dengan 
definisi 
transformasi linier 
11.3. Menyelidiki 
kaitan 
transformasi linier 
ruang vektor yang 
tidak berbentuk 
formula 
transformasi linier 
dari hasil 
peta(transformasi) 
beberapa vektor 

Kriteria: 
Sikap, Penguasaan 
dan 
ketrampilan 
Bentuk non-test: 
Penilaian 
berdasarkan 
keaktifan di kelas 

        Kuliah [TM: 
1x(3x50’)] 

 Tugas 8: 
Menyelesaika
n 
soal-soal yang 
berkaitan 
dengan definisi 
transformasi 
linier dan 
mengonstruksi 
formula 
transformasi 
linier 
dari hasil 
peta(transforma
si) beberapa 
vektor 
[BT+BM:(1+1)x(3 
x60’)] 

Transformasi 
Linier 

10 

13,14,15 12. Memahami 
definisi 

ruang eigen 
serta dapat 
menentukan 

12.1. Memahami 
pengertian nilai dan 
vektor eigen dari 
suatu 

Kriteria: 
Sikap, Penguasaan 
dan 
ketrampilan 

        Kuliah [TM: 
3x(3x50’)] 

        Tugas 9 : 

Eigen 15 
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Mg Ke- Sub-CP-MK 

(sbg kemampuan 
akhir yg 

diharapkan) 

Indikator Kriteria & Bentuk 
Penilaia

n 

Metode 
Pembelajaran 

[Estimasi 
Waktu] 

Materi 
Pembelajaran 

[Pustaka] 

Bobot 
Penilaian 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 basis dan 
dimensinya. 

13. Memahami 
aplikasi nilai 
eigen pada 
diagonalisasi 
matriks 

matriks persegi 
12.2.  Memahami 
cara menentukan 
polinom dan 
persamaan 
karakteristik dari 
suatu matriks 
persegi 
12.3. Memahami cara 
penentuan nilai 
eigen berdasarkan 
persamaan 
karakteristiknya 
12.4. Memahami 
pengertian ruang 
eigen, basis ruang 
eigen, dan 
dimensi ruang eigen 
12.5. Memahami cara 
menentukan nilai 
eigen, vektor eigen, 
dan ruang eigen dari 
suatu matriks persegi 
13.1. Memahami 
pengertian 
diagonalisasi 
matriks persegi 
13.2. Memahami 
jenis- jenis matriks 
yang dapat 
didiagonalkan 
(diagonalizable) 
13.3. Memahami cara 
mendiagonalk
an matriks 
persegi 

Bentuk non-test: 
Penilaian berdasarkan 
keaktifan di kelas 

Menentukan nilai 
eigen,  ruang 
eigen, basis 
eigen dan 
dimensinya 
BT+BM:(1+1)x(3 
x60’)] 

 
 Tugas 10: 

Mendiagonalkan 
matriks persegi 
[BT+BM:(1+1)x(3 
x60’)] 
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Mg Ke- Sub-CP-

MK 
(sbg kemampuan 

akhir yg 
diharapkan) 

Indikator Kriteria & 
Bentuk 
Penilai

an 

Metode 
Pembelajaran 

[Estimasi 
Waktu] 

Mate
ri 

Pembelajara
n 

[Pustak
a] 

Bobo
t 

Penilaia
n 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  matriks dapat 
didiagonalkan dan 
cara 
diagonalisasinya 

    

16 Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan 
mahasiswa 

 

 


