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BAB I PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG  
 

Setiap Dosen mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Tri Darma perguruan 

tinggi antara lain Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan 

Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam melaksanakan pengajaran tentu Dosen akan 

menyusun sebuah rencana selama satu semester agar capaian yang hendak dicapai bisa 

terwujud sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan. Rencana pembelajaran 

selama satu semester tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut dengan 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS).  

 RPS menjadi dokumen wajib bagi setiap dosen sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran sehingga dalam penyusunannya pun tidak boleh sembarangan. RPS yang 

dikembangkan di Universitas Singaperbangsa Karawang mengacu kepada Outcome-

Based Education (OBE) sehingga RPS tersebut harus nampak OBE-nya. Selain itu juga 

RPS di Universitas Singaperbangsa Karawang disesuaikan dengan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) ketujuh, yaitu dalam penerapan pembelajarannya menggunakan Case 

Method atau Team-Based Project.  

Panduan penyusunan RPS ini sengaja dibuat untuk mempermudah Dosen dalam 

menyusun RPS sesuai dengan OBE dan Pembelajaran Case Method dan Team-Based 

Project. Panduan ini diharapkan dapat juga meningkatkan pencapaian IKU 7 Universitas 

Singaperbangsa Karawang. Yang lebih membanggakan lagi adalah harapan agar RPS 

yang dibuat oleh Dosen dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa.  

 

B. DASAR HUKUM  

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia 

3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

4. Kepmendikbud Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 

Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan  
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5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus 

Merdeka 

 

C. TUJUAN 

Tujuan dalam panduan penyusunan RPS ini antara lain: 

1. mempermudah dosen dalam menyusun perencanaan pembelajaran; 

2. mempermudah dosen dalam menentukan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

(CPMK);  

3. mempermudah dosen dalam menentukan Sub-CPMK; dan 

4. mempermudah dosen dalam menyusun penilaian proses pembelajaran. 

 

D. SASARAN 

Sasaran yang ingin dicapai dalam panduan ini adalah dosen Universitas 

Singaperbangsa Karawang.  

 

E. HASIL YANG DIHARAPKAN 

Hasil yang diharapkan dalam penyusunan buku panduan ini adalah mempermudah 

dosen di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang dalam menyusun RPS yang 

berbasis OBE dan sesuai dengan capaian IKU 7.  
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BAB II PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN 

SEMESTER (RPS) 
 

A. PENGERTIAN RPS 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran 

yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan 

perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah 

ditetapkan. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama 

dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam 

program studi. RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk 

semua mata kuliah Program Studi disertai dengan perangkat pembelajaran lainnya di 

antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, 

bahan ajar, dan lain-lain.  

 

B. PRINSIP PENYUSUNAN RPS  

Dalam menyusun RPS perlu diperhatikan beberapa prinsip yang harus diterapkan antara 

lain:  

a. RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk 

menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan CPL yang telah 

ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh setiap mahasiswa pada setiap 

tahapan belajar pada mata kuliah terkait; 

b. RPS atau istilah lain dititikberatkan pada bagaimana memandu mahasiswa untuk 

belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang dibebankan pada 

mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar; 

c. Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada 

mahasiswa (Student-Centered Learning yang disingkat SCL); dan 

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

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 

C. KOMPONEN RPS  

RPS atau istilah lain menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 12 ayat 3 

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020) paling sedikit memuat:  

a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen 

pengampu;   
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b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;  

c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi 

capaian pembelajaran lulusan;   

d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;   

e) metode pembelajaran;   

f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;   

g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus 

dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;   

h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan  

i) daftar referensi yang digunakan. 

 

Rincian komponen yang dicantumkan dalam RPS sebagai berikut: 

a) Nama program studi  

Sesuai dengan yang tercantum dalam izin pembukaan/ pendirian/operasional 

program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian.  

b)   Nama dan kode, semester, sks mata kuliah/modul  

Harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang ditetapkan.  

c)    Nama dosen pengampu  

Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh suatu tim 

pengampu (team teaching), atau kelas paralel.  

d)   Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah (CPL dan CPMK)  

CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan 

yang dibebankan pada mata kuliah terkait, terdiri dari sikap, keterampilan umum, 

keterampilan 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 

program studi. Beberapa butir CPL yang dibebankan pada MK diformulasikan 

kembali dengan makna yang sama dan lebih spesifik terhadap MK dan dinyatakan 

sebagai capaian pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).  
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e)    Kemampuan akhir  yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)  

Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran (Sub-CPMK atau istilah lainnya 

yang setara) dijabarkan dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK atau istilah 

lainnya yang setara). Pada sub-CPMK, terdapat bahan kajian atau materi 

pembelajaran. Sub-CPMK dituliskan dengan menggunakan kata kerja operasional 

(KKO) sesuai dengan taksonomi Bloom, khususnya bagian kognitif. KKO yang 

digunakan berdasarkan higher-order thinking skills (HOTS), yaitu C4 (analisis), C5 

(evaluasi), atau C6 (kreasi). 

f)    Bahan Kajian atau Materi Pembelajaran  

Materi pembelajaran merupakan rincian dari sebuah bahan kajian atau beberapa 

bahan kajian yang dimiliki oleh mata kuliah terkait. Bahan kajian dapat berasal dari 

berbagai cabang/ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian yang 

dikembangkan oleh program studi.  

Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk buku ajar, modul ajar, diktat, 

petunjuk praktikum, modul tutorial, buku referensi, monograf, dan bentuk-bentuk 

sumber belajar lain yang setara.  

Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan satu bahan kajian dari satu bidang 

keilmuan/keahlian maka materi pembelajaran lebih fokus pada pendalaman bidang 

keilmuan tersebut. Sedangkan materi pembelajaran yang disusun dari beberapa 

bahan kajian dari beberapa bidang keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa 

dapat mempelajari secara terintegrasi keterkaitan beberapa bidang keilmuan atau 

bidang keahlian tersebut. Materi pembelajaran dirancang dan disusun dengan             

memperhatikan keluasan dan kedalaman yang diatur oleh standar isi pada SN-Dikti 

(disajikan pada Tabel-1). Materi pembelajaran sedianya oleh dosen atau tim dosen 

selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan IPTEKS. 

g)   Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran  

Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa 

kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran 

sesuai dengan CPL.  Bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar 

atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang 

setara. Sedangkan metode pembelajaran berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi 
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kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis 

proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat 

secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  

Pada bentuk pembelajaran terikat ketentuan estimasi waktu belajar mahasiswa yang 

kemudian dinyatakan dengan bobot sks. Satu sks setara dengan waktu belajar 170 

menit. Berikut adalah tabel bentuk pembelajaran dan estimasi waktu belajar sesuai 

dengan pasal 17 SN-Dikti. 

Tabel-1 Bentuk pembelajaran dan estimasi waktu 

BELAJARAN 

h)    Waktu  

Waktu merupakan takaran beban belajar mahasiswa yang diperlukan sesuai dengan 

CPL yang hendak dicapai. Waktu selanjutnya dikonversi dalam satuan sks, di mana 

1 sks setara dengan 170 menit per minggu per semester, sedangkan 1 semester terdiri 

atas 16 minggu termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester 

(UAS).  

Penetapan lama waktu di setiap tahap pembelajaran didasarkan pada perkiraan 

bahwa dalam jangka waktu yang disediakan rata-rata mahasiswa dapat mencapai 

kemampuan yang telah ditetapkan melalui pengalaman belajar yang dirancang pada 

tahap pembelajaran tersebut.  

i)    Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas   

Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus 

dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar 

mahasiswa yang dinyatakan dalam tugas-tugas agar mahasiswa mampu mencapai 
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kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini termasuk di 

dalamnya kegiatan penilaian proses dan penilaian hasil belajar mahasiswa.   

j)    Kriteria, indikator, dan bobot penilaian  

Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan 

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 persen (%) yang menunjukkan persentase penilaian 

keberhasilan satu tahap belajar terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata 

kuliah.   

k)   Daftar referensi  

Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran mata kuliah.   
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BAB III  

FORMAT RPS dan CONTOH PENGISIAN 
 

A. FORMAT RPS  

Berikut disajikan Format RPS yang berlaku di Universitas Singaperbangsa Karawang 

 (1) UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG 

FAKULTAS …  

PROGRAM STUDI … 

(2)KODE FAKULTAS 

… 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Mata Kuliah 

(MK) 
Kode  Rumpun MK Bobot (sks) Semester  Tanggal penyusunan 

(3)… (4)… (5)… (6)T = … (7)S = …  (8)P = … (9)… (10)…  

Pengesahan 

Dosen pengembang RPS Koordinator Rumpun MK Koordinator Program Studi 

 

 
(11)TTD 

 

 

(Nama lengkap dengan gelar) 

NIDN/NIDK  

 

 
(12)TTD 

 

 

(Nama Lengkap dengan gelar) 

NIDN/NIDK 

 

 
(13)TTD 

 

 

(Nama Lengkap dengan gelar) 

NIDN/NIDK 

Capaian 

Pembelajaran 

CPL Prodi yang dibebankan pada MK/ Learning Outcome 

S… (14)… 

P… … 

KU… … 
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KK… … 

… … 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)/ Course Learning Outcome 

CPMK1 (15)…..  (S3, KK2)  

CPMK2 …..   

CPMK3 …..   

CPMK4 …..   

…. …. 

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)/ Lesson Learning Outcome 

Sub-CPMK1 
(16) …. (Disesuaikan berdasarkan CPMK terkait) dan taksonomi Bloom aspek Kognitif, Afektif, 

Psikomotorik (CPMK1, CPMK2, A3, C5, P1) 

Sub-CPMK2 
 …. (Disesuaikan berdasarkan CPMK terkait) taksonomi Bloom aspek Kognitif, Afektif, Psikomotorik 

(…) 

Sub-CPMK3 
 …..  (Disesuaikan berdasarkan CPMK terkait) taksonomi Bloom aspek Kognitif, Afektif, Psikomotorik 

(…) 

Sub-CPMK4 
 …..  (Disesuaikan berdasarkan CPMK terkait) taksonomi Bloom aspek Kognitif, Afektif, Psikomotorik 

(…) 

Sub-CPMK5 
 ….. (Disesuaikan berdasarkan CPMK terkait) taksonomi Bloom aspek Kognitif, Afektif, Psikomotorik 

(…) 

Sub-CPMK6 
… (Disesuaikan berdasarkan CPMK terkait) taksonomi Bloom aspek Kognitif, Afektif, Psikomotorik 

(…) 

Deskripsi 

Singkat MK 

(17)…. 

 
 

Bahan Kajian: 
Materi 

Pembelajaran 

1. (18) …  

2.  …       

3.  … 

4. … 

Pustaka 

(19)Utama: 

1.   

2.   

3.   
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… 

Pendukung: 

4.   

5.   

6.   

… 
 

Media 

pembelajaran 

(20) 

Dosen 

Pengampu 

(21) … 

Mata Kuliah 

Syarat 

(22)… 

Minggu 

ke 

Kemampuan 

akhir tiap 

tahapan belajar 

(Sub-CPMK) 

Penilaian Bentuk pembelajaran; 

Metode pembelajaran; 

Penugasan mahasiswa; 

Estimasi waktu 

Materi 

pembelajaran 

(pustaka) 

Bobot 

penilaian 

% Indikator  
kriteria dan 

teknik 

(1) (2) (3) (4) Luring (5) Daring (6) (7) (8) 

(23)1-2 

(24)Sub-CPMK1 : 

mampu 

menjelaskan 

tentang 

pengetahuan, ilmu, 

filsafat & etika, 

dan plagiasi dalam 

penelitian  

1.1 (25)ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

pengetahuan, 

ilmu, dan filsafat 

1.2 ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

pengertian etika 

dalam penelitian  

1.3 ketepatan 

menjelaskan 

pengertian 

plagiasi, dan 

koswekuensi 

plagiasi  

(26)Kriteria: 

pedoman 

penskoran 6Cs   

 

Teknik non 

tes: meringkas 

materi kuliah 

- (27)Bentuk Pembelajaran: …. 

- Metode Pembelajaran: … 

- PB (1x(2x50”)) 

- Tugas: menyusun ringkasan dalam 

bentuk makalah tentang 

pengertian pengetahuan, ilmu, dan 

filsafat beserta contohnya  

- (PT+KM:1+1(2x60”) 

-  (28)Elearning: 

MyITS-C. 

https://classroom 

its.ac.id 

(29)Pengertian 

pengetahuan, ilmu, 

filsafat, pendekatan 

ilmiah dan non 

ilmiah, tugas ilmu 

dan penelitian, etika 

dalam penelitian  

[1, hal. 3-6] 

(30)15 

- kuliah  

- diskusi  

- PB (1x(2x50”)) 

- Tugas: Makalah: studi kasus etika 

dalam penelitian terkait plagiasi 

- (PT+KM:1+1(2x60”) 

- Elearning: 

MyITS-C. 

https://classroom 

its.ac.id 
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…        

….        

….        

8  Ujian Tengah Semester:  

…        

….        

….        

….        

16  Ujian Akhir Semester :  

 

Bobot Penilaian: 

Tugas  :  

UTS  :  

UAS  :  

Aktivitas Aktif (Case Method/6C)/proyek  :  

 

Panduan Pengisian:  

(1) Diisi dengan Nama Fakultas dan Program studi, misalnya Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam.  

(2) Diisi dengan kode fakultas: 

1. Fakultas Agama Islam (FAI) 

2. Fakultas Hukum (FH) 

3. Fakultas Ekonomi (FE) 

4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

5. Fakultas Pertanian (FP) 

6. Fakultas Teknik (FT) 

7. Fakultas Ilmu Komputer (FIK) 
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8. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FIS) 

9. Fakultas Ilmu Kesehatan (FK) 

(3) Diisi dengan nama mata kuliah  

(4) Diisi dengan kode mata kuliah  

(5) Diisi dengan mata kuliah wajib umum (MKWU), Mata kuliah pilihan, mata kuliah keahlian prodi 

(6) Diisi dengan banyak sks untuk Teori (T) misal banyaknya ada 2 sks maka diisi dengan angka 2  

(7) Diisi dengan banyak sks untuk Seminar (S) misal banyaknya ada 2 sks maka diisi dengan angka 2 

(8) Diisi dengan banyak sks untuk Praktik (P) misal banyaknya ada 1 sks maka diisi dengan angka 1  

(9) Diisi dengan letak mata kuliah tersebut di dalam kurikulum misalnya mata kuliah tersebut terletak pada semester 3 maka diisi dengan 

angka 3 

(10) Diisi dengan tanggal penyusunan RPS misalnya 20 September 2021 cukup ditulis dengan 20 – 9 – 2021  

(11) Diisi dengan tanda tangan dosen yang menyusun RPS disertai dengan nama lengkap beserta gelar dan juga NIDN/NIDK  

(12) Diisi dengan tanda tangan koordinator rumpun MK disertai dengan nama lengkap beserta gelar dan juga NIDN 

(13) Diisi dengan tanda tangan koordinator program studi disertai dengan nama lengkap beserta gelar dan juga NIDN  

(14) Diisi dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan terhadap mata kuliah yang terdiri atas sikap (S), Keterampilan 

Umum (KU), Pengetahuan (P), dan Keterampilan Khusus (KK). CPL tiap prodi dapat dilihat pada kurikulum prodi masing-masing.  

Untuk Sikap (S) dan Keterampilan Umum (P) dapat dilihat dalam SN Dikti sesuai dengan Permendikbud No 3 tahun 2020.  

(15) Diisi dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan 

pada mata kuliah tersebut  

(16) Diisi dengan Sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan 

berdasarkan CPMK. Di akhir kalimat diberikan kurung misalnya (CPMK1, A3, C2, P1) maka maknanya Sub-CPMK tersebut 
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dirumuskan berdasarkan CPMK1, dengan taksonomi Bloom Afektif ke-1, Taksonomi Bloom Kognitif ke-2, dan Taksonomi Bloom 

Psikomotorik ke-1 

(17) Diisi dengan deskripsi tentang mata kuliah yang berkaitan dengan apa saja konten yang dibahas dalam mata kuliah tersebut  

(18) Diisi dengan bahan kajian yang harus dicapai oleh mahasiswa 

(19) Diisi dengan pustaka/sumber belajar yang digunakan sebagai referensi untuk mata kuliah tersebut  

(20) Diisi dengan media yang digunakan untuk mendukung pembelajaran  

(21) Diisi dengan dosen yang mengampu/mengajarkan mata kuliah tersebut  

(22) Diisi dengan mata kuliah prasyarat jika ada, jika tidak ada maka cukup diberikan tanda –  

(23) Diisi dengan pertemuan ke beberapa sub-CPMK tersebut akan disampaikan misalnya akan disampaikan pada pertemuan ke 1 dan 2 maka 

dituliskan 1-2  

(24) Diisi dengan Sub-CPMK yang akan disampaikan pada pertemuan tersebut. Sub-CPMK dapat dilihat dari daftar Sub-CPMK yang terletak 

pada poin ke (15)  

(25) Diisi dengan indikator penilaian  

(26) Diisi dengan kriteria dan teknik penilaian  

(27) Diisi dengan bentuk pembelajaran, Metode pembelajaran, penugasan mahasiswa, dan estimasi waktu secara luring. Istilah PB = Proses 

Belajar/ Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, KM = Kegiatan Mandiri 

Bentuk Pembelajaran Menurut SN-Dikti antara lain: 

1. kuliah;  

2. responsi dan tutorial;  

3. seminar;  

4. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik  

lapangan, praktik kerja; 
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5. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;  

6. pelatihan militer;  

7. pertukaran pelajar;  

8. magang;  

9. wirausaha; dan/atau  

10. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat. 

(28) Diisi dengan bentuk pembelajaran, Metode pembelajaran, penugasan mahasiswa, dan estimasi waktu secara daring  

(29) Diisi dengan materi yang akan diajarkan pada pertemuan yang sudah direncanakan  

(30) Diisi dengan bobot nilai yang akan diberikan dalam Sub-CPMK tersebut  

 

B. B. KATA KERJA OPERASIONAL (KKO) MENURUT TAKSONOMI BLOOM  

 

KOGNITIF 

C-1 Pengetahuan C-2 Pemahaman  C-3 Aplikasi C-4 Analisis C-5 Evaluasi C-6 Kreasi 

Mengutip  

Menjelaskan  

Menggambar  

Membilang  

Mengidentifikasi  

Mendaftar  

Menunjukkan  

Memberi label 

Memperkirakan  

Menjelaskan  

Mencirikan  

Merinci  

Mengasosiasi  

Membandingkan  

Menghitung 

Mengontraskan  

Memerlukan  

Menyesuaikan  

Mengalokasikan  

Mengurutkan  

Menerapkan  

Menugaskan  

Memperoleh  

Mencegah  

Menganalisis  

Memeriksa  

Membuat blueprint  

Membuat garis besar  

Memecahkan  

Mengarakterisasi  

Membuat dasar 

mengelompokkan 

Mempertimbangkan  

Membandingkan  

Mengontraskan  

Mengarahkan  

Mengkritik  

Menimbang  

Mempertahankan  

Memutuskan  

Mengabstraksi  

Mengatur  

Mengumpulkan  

Menandai  

Mengategorikan  

Mengkode  

Mengombinasikan  

Menyusun  
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C-1 Pengetahuan C-2 Pemahaman  C-3 Aplikasi C-4 Analisis C-5 Evaluasi C-6 Kreasi 

Memberi indeks  

Memasangkan  

Menamai  

Menandai 

Menyadari  

Membaca 

Menghafal  

Meniru  

Mencatat  

Mengulang 

Mereproduksi  

Meninjau  

Memilih  

Menyatakan  

Mempelajari  

Mentabulasi  

Memberi kode  

Menelusuri  

Menulis  

Mengubah  

Mempertahankan  

Menguraikan  

Menjalin  

Membedakan  

Mendiskusikan  

Menggali  

Mencontohkan  

Menerangkan  

Mengemukakan  

Memolakan  

Memperluas  

Menyimpulkan  

Merangkum  

Menjabarkan  

Mencanangkan  

Mengalkulasi  

Menangkap  

Memodifikasi  

Mengklarifikasi  

Melengkapi 

Menghitung  

Membangun  

Membiasakan  

Mendemostrasikan  

Menurunkan  

Menentukan  

Menemukan  

Menggambarkan  

Menemukan 

kembali  

Menggunakan  

Melatih  

Menggali  

Membuka  

Merasionalkan  

Menegaskan  

Membuat dasar 

pengontrasan  

Mengkorelasikan  

Mendeteksi  

Mendiagnosis  

Mendiagramkan  

Mendiversifikasi  

Menyeleksi  

Memerinci ke 

bagian-bagian  

Menominasikan  

Mendokumentasikan  

Menjamin  

Menguji  

Mencerahkan  

Menjelajah 

Membagankan  

Mengumpulkan  

Memisahkan  

Memprediksi  

Menilai  

Memperjelas  

Merangking  

Menugaskan  

Menafsirkan  

Memberikan 

pertimbangkan  

Membenarkan  

Mengukur  

Memproyeksi  

Memerinci  

Menggradasi  

Merentangkan  

Merekomendasikan  

Melepaskan  

Memilih 

Merangkum  

Mendukung  

Mengarang  

Membangun  

Menanggulangi  

Menghubungkan  

Menciptakan  

Mengkreasikan  

Mengoreksi 

Memotret  

Merancang  

Mengembang  

Merencanakan  

Mendikte 

Meningkatkan  

Memperjelas  

Memfasilitasi  

Membentuk  

Merumuskan  

Menggeneralisasikan 

Menumbuhkan  

Menangani  
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C-1 Pengetahuan C-2 Pemahaman  C-3 Aplikasi C-4 Analisis C-5 Evaluasi C-6 Kreasi 

Mengemukakan  

Membuat faktor  

Membuat gambar 

Membuat grafik  

Menangani  

Mengilustrasikan  

Mengadaptasikan  

Menyelidiki  

Memanipulasi  

Mempercantik  

Mengoperasikan  

Mempersoalkan  

Membuat kelompok  

Mengidentifikasi  

Mengilustrasikan  

 

Mengetes 

Memvalidasi  

Membuktikan 

kembali 

 

Mengirim  

Memperbaiki  

Menggabungkan  

Mengajar  

Membuat model  

Mengimprovisasi  

Membuat jaringan 

Mengorganisasikan  

Mensketsa  

 

 

PSIKOMOTORIK 

P-1 Meniru P-2 Manipulasi P-3 Presisi P-4 Artikulasi P-4 Naturalisasi 

Menyalin 

Mengikuti 

Mereplikasi 

Mengulangi 

Mematuhi 

Kembali membuat 

Membangun 

Melakukan 

Melaksanakan 

Menerapkan 

Menunjukkan 

Melengkapi 

Menyempurnakan 

Mengalibrasi 

Mengendalikan 

Membangun 

Mengatasi 

Menggabungkan-

koordinat 

Mengintegrasikan 

Mendesai 

Menentukan 

Mengelola 

Menciptakan 
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P-1 Meniru P-2 Manipulasi P-3 Presisi P-4 Artikulasi P-4 Naturalisasi 

Mengaktifkan 

Menyesuaikan 

Menggabungkan 

Mengatur 

Mengumpulkan 

Menimbang 

Memperkecil 

Mengubah 

Mengoreksi 

Mendemonstrasikan 

Merancang 

Melatih 

Memperbaiki 

Memanipulasi 

Mereparasi 

Mengalihkan 

Menggantikan 

Memutar 

Mengirim 

Memproduksi 

Mencampur 

Mengemas 

Menyajikan 

Beradaptasi 

Mengembangkan 

Merumuskan 

Memodifikasi master 

Mensketsa 

 

AFEKTIF  

A-1 Menerima  A-2 Menanggapi  A-3 Menilai  A-4 Mengelola  A-5 Menghayati  

Memilih  

Mempertanyakan  

Mengikuti  

Memberi  

Menganut  

Mematuhi  

Meminta  

Menjawab  

Membantu  

Mengajukan  

Mengompromikan  

Menyenangi  

Menyambut  

Mendukung  

Menyetujui  

Menampilkan  

Melaporkan  

Memilih  

Mengatakan  

Memilih  

Mengatakan  

Mengasumsikan  

Meyakini  

Melengkapi  

Meyakinkan  

Memperjelas  

Memprakarsai  

Mengimani  

Mengundang  

Menggabungkan  

Mengusulkan  

Menekankan  

Menyumbang  

Menganut  

Mengubah  

Menata  

Mengklasifikasikan  

Mengombinasikan  

Mempertahankan  

Membangun  

Membentuk pendapat  

Memadukan  

Mengelola  

Menegosiasi  

Merembuk  

 

Mengubah perilaku  

Berakhlak mulia  

Mempengaruhi  

Mendengarkan  

Mengualifikasi  

Melayani  

Menunjukkan  

Membuktikan  

Memecahkan  
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A-1 Menerima  A-2 Menanggapi  A-3 Menilai  A-4 Mengelola  A-5 Menghayati  

Memilah  

Menolak  

 

C. CONTOH PENGISIAN RPS 

Berikut disajikan contoh pengisian RPS  

 UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG 

FAKULTAS TEKNIK 

PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK ELEKTRO 

KODE FAKULTAS 

FT 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Mata Kuliah 

(MK) 
Kode  Rumpun MK Bobot (sks) Semester  Tanggal penyusunan 

Sinyal dan 

Sistem Waktu-

Diskret 

TLE61625 
Mata Kuliah Keahlian 

Prodi  
T = 2 S = 0 P = 0 4 9-11-2021  

Pengesahan 

Dosen pengembang RPS Koordinator Rumpun MK Koordinator Program Studi 

 

 

TTD 

 

 

Insani Abdi Bangsa, S.T., M.Sc. 

NIDN 0021079301  

 

 

 

 

 

TTD 

 

 

Ulinnuha Latifa, S.T., M.T. 

NIDN 0011099102 

Capaian CPL Prodi yang dibebankan pada MK/ Learning Outcome 
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Pembelajaran 
S8 mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri 

P4 
Konsep teoretis pengetahuan inti (Core knowledge) bidang teknik elektro termasuk rangkaian 
elektrik, sistem dan sinyal, sistem digital, elektromagnetika, dan elektronika 

KU5 
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 
keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

KU11 Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan 

KK4 
Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik 
elektro 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)/ Course Learning Outcome 

CPMK1 Mampu menerapkan pengetahuan sinyal dan sistem waktu-diskret sebagai dasar pengambilan keputusan 

secara bertanggung jawab dan mandiri (S8, P4, KU5) 

CPMK2 
Mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan teknik elektro yang berhubungan dengan sinyal 

dan sistem waktu-diskret secara efektif baik lisan maupun tulisan (KU11, KK4) 

  

  

  

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)/Lesson Learning Outcome 

Sub-CPMK1 Mampu menerapkan pencuplikan (sampling) dan rekonstruksi dalam konversi sinyal waktu-kontinu ke 

waktu-diskret secara bertanggung jawab dan mandiri.  [C3] (CPMK1) 

Sub-CPMK2 Mampu mengategorikan macam-macam sinyal serta sifat-sifat sistem waktu-diskret [C4] (CPMK1) 

Sub-CPMK3 
Mampu menyelesaikan permasalahan sistem waktu-diskret yang berbentuk persamaan selisih linear 

koefisien konstan pada domain waktu [C6] (CPMK2) 

Sub-CPMK4 
Mampu menyelesaikan permasalahan sistem waktu-diskret linear tak-ubah waktu kondisi tunak pada 

domain frekuensi [C6] (CPMK2) 

Sub-CPMK5 
Mampu menyelesaikan permasalahan sistem waktu-diskret yang berbentuk persamaan selisih linear 

koefisien konstan pada domain 𝒵 [C6] (CPMK2) 

Sub-CPMK6 
Mampu merekomendasikan jenis filter digital sederhana berdasarkan spesifikasi yang ditentukan [C5] 

(CPMK2) 

Deskripsi Singkat 

MK 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti (core) Prodi S-1 Teknik Elektro Universitas Singaperbangsa Karawang yang 

bersifat wajib. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan sinyal dan 
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sistem waktu-diskret untuk menyelesaikan masalah keteknikan, khususnya teknik elektro, dengan mandiri mapun bekerja 
sama, secara bertanggung jawab, bermutu, dan terukur. Mata kuliah ini berisi tentang konsep sinyal dan sistem waktu-

diskret, termasuk metode analisisnya. Proses pembelajaran dilakukan secara luring dan daring. Asesmen dilakukan dalam 

bentuk tugas mingguan, tugas proyek, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. 

Bahan Kajian: 
Materi 

Pembelajaran 

1. Pencuplikan dan Rekonstruksi Sinyal Waktu-Diskret 

2. Sinyal Waktu-Diskret dan Sistem Waktu-Diskret 

3. Respons Impuls dan Konvolusi pada Sistem LTI dan Persamaan Selisih Linear Koefisien Konstan 

4. Transformasi Fourier, Inversi, dan Aplikasinya 

5. Transformasi z, Inversi, dan Aplikasi 

6. Pengantar Filter Digital 

Pustaka 

Utama: 

1. Oppenheim, A. V., Schafer, R. W., & Buck, J. R. (1999). Discrete-time signal processing. Upper Saddle River, N.J: 

Prentice Hall. 

2. Roberts, M. J. (2004). Signals and Systems: Analysis Using Transform Methods and Matlab® 2nd ed. New York: 

McGrawHill. 

Pendukung: 

3. Proakis, J. G., Manolakis, D. G., & Proakis, J. G. (1992). Digital signal processing: Principles, algorithms, and 

applications 4th ed. New York: Macmillan. 

4. Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., & Young, I. T. (1983). Signals and systems 2nd ed. Englewood Cliffs, N.J: 

Prentice-Hall.  

 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat Keras: 

Proyektor dan Laptop 

 

Perangkat Lunak: 
Python/Matlab 

Dosen 

Pengampu 
Insani Abdi Bangsa 

Mata Kuliah 

Syarat 
Kalkulus; Aljabar Linear; Analisis Vektor dan Peubah Kompleks 
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Minggu 

ke 

Kemampuan 

akhir tiap 

tahapan belajar 

(Sub-CPMK) 

Penilaian Bentuk pembelajaran; 

Metode pembelajaran; 

Penugasan mahasiswa; 

Estimasi waktu 

Materi 

pembelajaran 

(pustaka) 

Bobot 

penilaia

n 

% 
Indikator  kriteria dan teknik 

(1) (2) (3) (4) Luring (5) Daring (6) (7) (8) 

1-2 

Sub-CPMK1: 

Mampu 

menerapkan 

pencuplikan 

(sampling) dan 

rekonstruksi dalam 

konversi sinyal 

waktu-kontinu ke 

waktu-diskret 

secara bertanggung 

jawab dan mandiri 

1.4 Menerapkan 

prinsip 

matematis dari 

pencuplikan  

1.5 Menerapkan 

teorema 

pencuplikan 

dalam proses 

rekonstruksi 

sinyal 

Kriteria: 

Ketepatan penerapan 

 

Teknik: 

Tes: 

Tugas 1 

 

Nontes: 

Observasi 

Kegiatan Mandiri 

 

Instrumen nontes: 

Rubrik penilaian 6C 

Rubrik penilaian 

kegiatan mandiri 

 

 

Kuliah: 

Contextual Learning, 

Small Group 

Discussion, Simulation; 

[PB: 2x(2x50”)] 

 

Tugas 1: 

menyelesaikan soal 

latihan mengenai 

dasar sinyal waktu-

diskret, pencuplikan, 

dan rekonstruksi 

sinyal 

[PT:2x(2x60”)] 

 

Kegiatan Mandiri: 

mencari informasi 

pengayaan tentang 

pencuplikan dan 

rekonstruksi sinyal 

serta macam sinyal 

dan sifat sistem; 

dirangkum, dan 

dibuat peta berpikir. 

[KM:2x(2x60”)] 

Pengenalan Sinyal 

dan Sistem Waktu-

Diskret 

[1] hal. 8–11 

Pencuplikan dan 

Rekonstruksi 

[1] hal. 514–534 

[2] hal. 77–83 

[3] hal. 19–31   

 

6 

3-4 

Sub-CPMK2: 

Mampu 

mengategorikan 

macam-macam 

sinyal serta sifat-

2.1 Mengategorikan 

macam-macam 

sinyal waktu-

diskret 

2.2 Mengategorikan 

Kriteria: Ketepatan 

analisis 

 

Teknik: 

Tes: 

Kuliah:  

Contextual Learning, 

Small Group 

Discussion, Simulation 

[PB: 2x(2x50”)] 

Tugas 2: 

menyelesaikan soal 

latihan mengenai 

macam-macam 

sinyal serta sifat-

Sinyal Waktu-

Diskret 

[1] hal. 11–16 

[2] hal.  80–86, 96–

102 

11 
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Minggu 

ke 

Kemampuan 

akhir tiap 

tahapan belajar 

(Sub-CPMK) 

Penilaian Bentuk pembelajaran; 

Metode pembelajaran; 

Penugasan mahasiswa; 

Estimasi waktu 

Materi 

pembelajaran 

(pustaka) 

Bobot 

penilaia

n 

% 
Indikator  kriteria dan teknik 

(1) (2) (3) (4) Luring (5) Daring (6) (7) (8) 

sifat sistem waktu-

diskret 

sifat-sifat sistem 

waktu-diskret 

2.3 Menganalisis 

sistem LTI dari 

sistem waktu-

diskret lainnya 

  

Tugas 2 

 

Nontes: 

Observasi  

Kegiatan Mandiri 

 

 

Instrumen nontes: 

Rubrik penilaian 6C 

Rubrik penilaian 

kegiatan mandiri 

 

 

sifat sistem waktu-

diskret 

[PT:2x(2x60”)] 

 

Kegiatan Mandiri 

(lanjutan) 

[KM:2x(2x60”)] 

 

[3] hal. 42–53 

Sistem Waktu-

Diskret 

[1] hal. 16–22 

[2] hal. 140–150 

[3] hal. 53–69 

5-7 

Sub-CPMK3: 

Mampu 

menyelesaikan 

permasalahan 

sistem waktu-

diskret yang 

berbentuk 

persamaan selisih 

linear koefisien 

konstan pada 

domain waktu [C6] 

3.1 Menentukan 

respons impuls  

3.2 Menentukan 

konvolusi dua 

sinyal waktu-

diskret 

3.3 Menentukan 

respons sistem 

dari persamaan 

selisih linear 

koefisien konstan 

 

Kriteria: Ketepatan 

analisis 

 

Teknik: 

Tes: 

Tugas 3 

 

Nontes: 

Observasi  

Proyek 

 

 

Instrumen nontes: 

Rubrik penilaian 6C 

Rubrik penilaian proyek 

 

Kuliah:  

Contextual Learning, 

Small Group 

Discussion, Simulation 

[PB: 3x(2x50”)] 

 

Tugas Proyek  

Mahasiswa membentuk 

kelompok. 

Diberikan sebuah kasus 

sinyal berderau. 

Diberikan beberapa 

pilihan filter digital. 

Dengan menggunakan 

python/Matlab, 

Mahasiswa menganalisis 

karakteristik filter pada 

domain frekuensi dan 𝒵; 

merekomendasikan jenis 

filter yang terbaik; 

melakukan penapisan 

dengan menggunakan 

Tugas 3: 

menyelesaikan soal 

latihan dan simulasi 

pada python/Matlab 

mengenai respons 

impuls, konvolusi, 

dan  penyelesaian 

sistem waktu-diskret 

yang berbentuk 

persamaan selisih 

linear koefisien 

konstan dalam 

domain waktu 

[PT:3x(2x60”)] 

 

 

 

Respons Impuls dan 

Konvolusi pada 

Sistem LTI  

[1] hal. 22–34 

[2] hal. 140–150, 

181–201 

[3] hal. 53–89 

Persamaan Selisih 

Linear Koefisien 

Konstan 

[1] hal. 34–40 

[3] hal. 89–109 

26 
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Minggu 

ke 

Kemampuan 

akhir tiap 

tahapan belajar 

(Sub-CPMK) 

Penilaian Bentuk pembelajaran; 

Metode pembelajaran; 

Penugasan mahasiswa; 

Estimasi waktu 

Materi 

pembelajaran 

(pustaka) 

Bobot 

penilaia

n 

% 
Indikator  kriteria dan teknik 

(1) (2) (3) (4) Luring (5) Daring (6) (7) (8) 

konvolusi dan 

transformasi Fourier; dan 

membandingkan hasil 

dari kedua metode.  

[KM:3x(2x60”)] 

 

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

9-11 

Sub-CPMK4: 

Mampu 

menyelesaikan 

permasalahan 

sistem waktu-

diskret linear tak-

ubah waktu 

kondisi tunak pada 

domain frekuensi 

[C6] 

4.1 Mengaplikasika

n transformasi 

Fourier pada 

suatu sinyal dan 

sistem waktu-

diskret domain 

waktu 

4.2 Mengaplikasika

n inversi 

transformasi 

Fourier pada 

suatu sinyal dan 

sistem waktu-

diskret domain 

frekuensi 

4.3 Menentukan 

respons sistem 

LTI kondisi 

tunak dengan 

mengaplikasika

n transformasi 

Fourier dan 

inversinya 

Kriteria: Ketepatan 

analisis 

 

Teknik: 

Tes: 

Tugas 4 

 

Nontes: 

Observasi  

Proyek 

 

 

Instrumen nontes: 

Rubrik penilaian 6C 

Rubrik penilaian proyek 

 

Kuliah: 

Contextual Learning, 

Small Group 

Discussion, Simulation 

[PB: 3x(2x50”)] 

 

Tugas Proyek 

(lanjutan) 

[KM:3x(2x60”)] 

 

Tugas 4: 

menyelesaikan soal 

latihan dan simulasi 

pada python/Matlab 

mengenai 

transformasi Fourier 

dan inversinya 

[PT: 3x(2x60”)] 

 

Transformasi 

Fourier dan 

Inversinya 

[1] hal. 40–60 

[2] hal. 304–315 

[3] hal. 248–317 

 

24 

12-14 

Sub-CPMK5: 

Mampu 

menyelesaikan 

5.1 Mengaplikasikan 

transformasi 𝒵 

pada suatu sinyal 

Kriteria: Ketepatan 

analisis 

 

Contextual Learning, 

Small Group Discussion, 

Simulation 

Tugas 5: 

menyelesaikan soal 

latihan dan simulasi 

Transformasi z dan 

Inversinya 

[1] hal. 94–127 

24 
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Minggu 

ke 

Kemampuan 

akhir tiap 

tahapan belajar 

(Sub-CPMK) 

Penilaian Bentuk pembelajaran; 

Metode pembelajaran; 

Penugasan mahasiswa; 

Estimasi waktu 

Materi 

pembelajaran 

(pustaka) 

Bobot 

penilaia

n 

% 
Indikator  kriteria dan teknik 

(1) (2) (3) (4) Luring (5) Daring (6) (7) (8) 

permasalahan 

sistem waktu-

diskret yang 

berbentuk 

persamaan selisih 

linear koefisien 

konstan pada 

domain 𝒵 [C6] 

dan sistem 

waktu-diskret  

5.2 Mengaplikasikan 

inversi 

transformasi 𝒵 

pada suatu sinyal 

dan sistem 

waktu-diskret 

5.3 Menentukan 

respons sistem 

waktu-diskret 

yang berbentuk 

persamaan 

selisih linear 

koefisien 

konstan dengan 

mengaplikasikan 

tranformasi 𝒵 

dan inversinya 

Teknik: 

Tes: 

Tugas 5 

 

Nontes: 

Observasi  

Proyek  

 

 

Instrumen nontes: 

Rubrik penilaian 6C 

Rubrik penilaian proyek 

 

[PB: 3x(2x50”)] 

 

Tugas Proyek 

(lanjutan) 

[KM: 3x(2x60”)] 

 

pada python/Matlab 

mengenai 

transformasi Z dan 

inversinya 

[PT: 3x(2x60”)] 

 

[2] hal. 382–410 

[3] hal. 147–214 
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Sub-CPMK6: 

Mampu 

merekomendasik

an jenis filter 

digital sederhana 

berdasarkan 

spesifikasi yang 

ditentukan [C5] 

6.1 Menganalisis 

jenis filter digital 

sederhana dari 

spektrum 

frekuensi sinyal 

6.2 Merekomendasik

an jenis filter 

digital sederhana 

yang dibutuhkan 

dari spesifikasi 

yang ditentukan 

Kriteria: Ketepatan 

analisis, kelancaran 

komunikasi 

 

Teknik: 

Tes: 

Tugas 6 

 

Nontes: 

Proyek  

 

Instrumen nontes: 

Rubrik penilaian proyek 

 

Kuliah: 

Presentasi proyek; small-

group discussion 

[PB: 1x(2x50”)] 

 

Tugas Proyek 

(lanjutan) 

[KM: 1x(2x60”)] 

 

Tugas 5: 

menyelesaikan soal 

simulasi pada 

python/Matlab 

mengenai jenis filter 

digital 

[PT: 1x(2x60”)] 

 

Pengantar Filter 

Digital 

[2] hal. 518–539 

 

9 
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Minggu 

ke 

Kemampuan 

akhir tiap 

tahapan belajar 

(Sub-CPMK) 

Penilaian Bentuk pembelajaran; 

Metode pembelajaran; 

Penugasan mahasiswa; 

Estimasi waktu 

Materi 

pembelajaran 

(pustaka) 

Bobot 

penilaia

n 

% 
Indikator  kriteria dan teknik 

(1) (2) (3) (4) Luring (5) Daring (6) (7) (8) 

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

 

Bobot Penilaian: 

Tugas dan Kegiatan Mandiri  : 10% 

UTS  : 15% 

UAS  : 25% 

Aktivitas Aktif (Case Method/6C) : 10% 

Proyek  : 40% 
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BAB IV PENUTUP 
 

Buku panduan ini disusun dengan semangat agar semua dosen di lingkungan Universitas 

Singaperbangsa Karawang dapat dengan mudah menyusun Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS). Tentunya dalam penyusunan panduan ini masih banyak kesalahan dan 

kekurangan sehingga saran dan kritik bagi pembaca sangat kami perlukan agar panduan 

ini bisa diperbaiki menjadi panduan yang semakin lebih baik.  
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