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I. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

A. PENGERTIAN
1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)adalah dokumen program pembelajaran yang

dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai Capaian
Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan,

2. 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,

3. Pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
(student centred learning disingkat SCL)

B. TUJUAN
SOP Rencana Pembelajaran Semester(RPS) bertujuan :
1. Agar dosen dapat memahami secara jelas persyaratan pembuatan RPS
2. Agar dosen memahami secara jelas tatacara pembuatan RPSdi Jurusan/PSIlmu Tanah.
3. Sebagai pedoman bagi dosen dalam pembuatan RPS
4. Menjamin bahwa proses pembuatan RPS dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu,

serta telah melalui pengendalian yang memadai untuk menyatakan kelayakan RPS
dipergunakan pada aktivitas perkuliahan.

C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup SOP ini meliputi:
1. Dasar pembuatan RPS,
2. Fungsi RPS,
3. Prinsip pembuatan RPS,
4. Prosedur pembuatan RPS,
5. Pelaksanaan pembuatan RPS

D. DEFINISI/ISTILAH
1. CPL yang dimaksud dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang

dibebankan pada tiap-tiap mata kuliah, yang terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum,
ketrampilan khusus, dan pengetahuan

2. Tiap tahap pembelajaran yang diharapkan mampu berkontribusi pada pemenuhan CPL
yang dibebankan, atau merupakan jabaran dari CP yang dirancang untuk pemenuhan
sebagian dari CP lulusan



3. Materi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang terkait dengan kemampuan akhir
yang hendak dicapai. Deskripsi materi pembelajaran dapat disajikan secara lebih lengkap
dalam sebuah buku ajar atau modul atau buku teks yang dapat diletakkan dalam suatu
laman sehingga mahasiswa peserta mata kuliah ini dapat mengakses dengan mudah

4. Penetapan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang
diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran akan tercapai dengan
metode/model pembelajaran yang dipilih

5. 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.

E. PROSEDUR
1. Ketua Jurusan/PS bersama KKJM Jurusan/PS Ilmu Tanah menyusun jadwal,tim pengajar

setelah mendapat masukan dari Kelompok Bidang Kajian/Kelompok Dosen dan Dosen
(rapat dosen) kemudian disahkan dengan keputusan Dekan sebelum jadwal penawaran
mata kuliah.

2. Ketua Jurusan/PS Ilmu Tanah membuat surat kepada dosen koordinator  mata kuliah
untuk membuat RPS dan Kontrak Kuliah.

3. Tim pengajar (dosen koordinator dan dosen anggota) mengadakan pertemuan
pembahasan pembuatan RPS dan Kontrak Kuliah.

4. Dosen koordinator dan dosen anggota membuat RPS dan Kontrak Kuliah.
5. Dosen koordinator matakuliah meminta pengesahan RPS dan Kontrak Kuliahkepada Ketua

Jurusan/PSIlmu Tanah dan KKJM Jurusan/PS Ilmu Tanah.
6. Dosen koordinator matakuliah menyerahkan RPS dan Kontrak Kuliah kepada dosen

anggota, Ketua Jurusan/PSIlmu Tanah dan KKJM Jurusan/PS Ilmu Tanah.



F. DIAGRAM ALIR

No. Kegiatan

Unit yang Terkait

Dokumen WaktuKKJM
Jurusan/PS.Ilm

u Tanah

Ketua
Jurusan/PS.
Ilmu Tanah

Dosen
Koordinator
Mata Kuliah

Dosen
Anggota

1. Ketua Jurusan/PS Ilmu Tanah bersama KKJM Jurusan/PS
Ilmu Tanah menyusun tim pengajar (draft disampaikan
dalam rapat dosen) dan disahkan dengan keputusan
Dekan sebelum jadwal penawaran mata kuliah.

Tim Pengajar
Tiap mata
Kuliah

Dua minggu sebelum
perkuliahan dimulai
pada setiap semester

2. Ketua Jurusan/PS Ilmu Tanah membuat surat kepada
dosen koordinator  mata kuliah untuk membuat RPS dan
Kontrak Kuliah.

Surat Ketua
Jurusan/PS Ilmu
Tanah

Satu minggu sebelum
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pada setiap semester
berjalan
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Berita Acara Satu minggu sebelum
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pada setiap semester
berjalan
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G. INSTRUKSI KERJAPEMBUATAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

1. Ketua Jurusan/PS Ilmu Tanah bersama KKJM Jurusan/PS membuat jadwal perkuliahan dan
menetapkan koordinator dan dosen pengampu mata kuliah dua minggu sebelum perkuliahan
dimulai pada setiap semester, setelah mendapat masukan dalam rapat dosen.

2. Koordinator mata kuliah mengundang anggota tim pengampu mata kuliah untuk menyusun RPS
dan Kontrak Kuliah paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester
berjalan.

3. Dosen pengampu mata kuliah menyusun RPS dan Kontrak Kuliah, lalu menyampaikan ke Ketua
Jurusan dan KKJM/PS/Jurusan

4. Ketua Jurusan menyetujui naskah RPS dan Kontrak Kuliah dengan menandatangani pada lembar
persetujuan

5. Koordinator mata kuliah/anggota tim menyampaikan RPS dan Kontrak Kuliah kepada peserta
mata kuliah (mahasiswa) pada saat pertemuan pertama perkuliahan.

H. RINCIAN UNSUR YANG DICANTUMKAN DALAM RPS
a. Nama program studi

Sesuai dengan yang tercantum dalam ijin pembukaan/pendirian/operasional program studi yang
dikeluarkan oleh Kementerian.

b. Nama dan kode, semester, sks mata kuliah/modul
Harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang dijalankan.

c. Nama dosen pengampu
Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh suatu tim pengampu (Team
teaching), atau kelas parallel.

d. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah
CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang
dibebankan pada tiap mata kuliah, yang terdiri atas unsur sikap, keterampilan 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.

e. Kemampuan akhir  yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran
Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran yang diharapkan mampu berkontribusi pada
pemenuhan CPL yang dibebankan, atau merupakan jabaran dari CP yang dirancang untuk
pemenuhan sebagian dari CP lulusan.

f. Materi Pembelajaran
Adalah materi pembelajaran yang terkait dengan kemampuan akhir yang hendak dicapai.
Deskripsi materi pembelajaran dapat disajikan secara lebih lengkap dalam sebuah buku ajar
atau modul atau buku teks yang dapat diletakkan dalam suatu laman sehingga mahasiswa
peserta mata kuliah ini dapat mengakses 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
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difokuskan (secara parsial) pada pendalaman bidang keilmuan tersebut, tetapi apabila mata
kuliah tersebut disusun secara terintergrasi (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 terintergrasi keterkaitan
beberapa bidang keilmuan atau bidang keahlian. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
mengacu pada CPL yang dirumuskan dalam kurikulum.

g. Metode pembelajaran
Penetapan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang
diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran akan tercapai dengan
metode/model pembelajaran yang dipilih.  Metode/model pembelajaran bisa berupa:
ceramah/kuliah, 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.

h. Waktu
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 (termasuk UTS dan UAS) (bisa 1/2/3/4 mingguan) dan waktu yang
disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap kegiatan pembelajaran. 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

Pengalaman belajar mahasiswa yang 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 asesmen proses dan 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 prosen (%) yang menunjukkan
prosentase keberhasilan satu tahap penilaian terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam
mata kuliah. RPS dapat disusun dalam bentuk tabel seperti contoh pada halaman 7.

k. Daftar referensi
Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam
pembelajaran mata kuliah
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I. FORMAT RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Ilmu Tanah, Semester: 2 (dua)  SKS:  3 (2-1)

JURUSAN/PROG. STUDI ILMU TANAH
Capaian Pembelajaran Lulusan yang Dibebankan Pada Mata Kuliah ini adalah:
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Minggu
Ke:

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

Bahan kajian
(materi Ajar)

Metode
Pembelajaran Waktu

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Kriteria Penilaian
dan Indikator

Bobot
Nilai

1

2

3

4

5

6

7

8 Ujian Tengah Semester

9

10

11

12

13

14

15

16 Ujian Akhir Semester

Koordinator Dosen Matakuliah Ketua KKJM  Jurusan/Prodi Ilmu Tanah Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Tanah

………………………………. ………………………………………… ………………………………….
NIP. NIP. NIP…
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J. PENJELASAN ISIAN FORMAT RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke:
Menunjukan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (satu
semester) (bisa 1/2/3/4 mingguan).
Kemampuan akhir yang direncanakan:
Rumusan kemampuan dibidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh
(hard skills & soft skills). Tingkat kemampuan harus menggambarkan level CP lulusan Prodi.
Kemampuan yang dirumuskan di setiap tahap harus mengacu dan sejalan dengan CPL, serta
secara komulatif diharapkan dapat memenuhi CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini diakhir
semester.
Bahan kajian (materi ajar):
Diisi pokok bahasan /sub pokok bahasan, atau topik bahasan. (dengan asumsi tersedia
diktat/modul ajar untuk setiap pokok bahasan) atau intergrasi materi pembelajaran, atau isi dari
modul.
Metode pembelajaran:
Dapat berupa : Ceramah/kuliah, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran
kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis
masalah, atau metode pembelajaran lain,atau gabungan berbagai bentuk. Pemilihan metode
pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa dengan metode pembelajaran yang dipilih
mahasiswa mencapai kemampuan yang diharapkan
Waktu:
Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
Pengalaman belajar:
Kegiatan yang  harus dilakukan oleh mahasiswa  yang dirancang oleh dosen agar yang
bersangkutan memiliki kemampuan  yang telah ditetapkan  (tugas, suvai, menyusun paper,
melakukan praktek,  studi banding, dsb)
Kriteria penilaian dan indikator:
Kriteria Penilaian berdasarkan Penilaian Acuan Patokan mengandung prinsip edukatif, otentik,
objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
Indikator dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicanangkan, atau unsur
kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif  misal ketepatan analisis, kerapian sajian, Kreatifitas ide,
kemampuan komunikasi, juga bisa juga yang kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang
dibahas, kebenaran hitungan).
Bobot nilai:
Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau
besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian pembelajaran yang dibebankan
pada mata kuliah
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II. KONTRAK KULIAH

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
JURUSAN/PROG. STUDI ILMU TANAH

FAKULTAS PERTANIAN-UHO

DOKUMEN KONTRAK KULIAH

Nama Mata Kuliah :……………………………………………………
Kode dan Bobot :………/….SKS
Semester : ................(GANJIL/GENAP)*
Tahun Akademik :..................
Program Studi/Jenjang :Ilmu Tanah/S1
Dosen Koordinator Mata Kuliah :…………………………………………………..
Dosen Anggota : 1…………………………………………………

2.……………………………………………….
3…………………………………………………

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, tim dosen pengampu dan mahasiswa
peserta mata kuliah ini menyepakati dan mentaati kontrak kuliah berikut ini:

1. Perencanaan Perkuliahan
a. Tim dosen pengampu mata kuliah menyusun Rencana Pembelajaran Semester

(Terlampir).
b. Tim dosen pengampu mata kuliah menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester

kepada Ketua Jurusan/Program Studi paling lambat seminggu sebelum perkuliahan dan
menyampaikan kepada mahasiswa peserta mata kuliah paling lambat pada hari pertama
kuliah, berdasarkan jadual yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Perkuliahan
a. Tim dosen pengampu mata kuliah melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan

Rencana Pembelajaran Semester, pada jadual yang telah ditetapkan sesuai dengan
kalender akademik, minimal 14 kali pertemuan (tidak termasuk praktikum
dilaboratorium/lapangan, ujiantengah semester dan ujian akhir semester).

b. Tim dosen pengampu mata kuliah memberikan materi kuliah berbasis student centered
learning serta tugas terstruktur yang berbasis problems based learning.

c. Dosen yang memberi kuliah mengisi dan menandatangani daftar kehadiran dosen
mengajar; mahasiswa peserta mata kuliah menandatangani daftar kehadiran mahasiswa
dan dosen mengecek kehadiran mahasiswa dan memberi paraf pada daftar hadir
mahasiswa

d. Persentase kehadiran mahasiswa minimal 80% kehadiran untuk dapat mengikuti UTS
dan UAS

e. Dosen dan mahasiswa hadir tepat waktu di tempat kuliah, dengan toleransi keterlambatan
maksimal 15 menit, berpakaian sopan/rapi (tidak memakai kaos oblong, baju/celana ketat
dan transparan), dan memakai sepatu.

f. Mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan tertib dan berperan aktif selama perkuliahan,
tidak mengaktifkan ponsel,  serta tidak mengganggu kelancaran perkuliahan.
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learning serta tugas terstruktur yang berbasis problems based learning.

c. Dosen yang memberi kuliah mengisi dan menandatangani daftar kehadiran dosen
mengajar; mahasiswa peserta mata kuliah menandatangani daftar kehadiran mahasiswa
dan dosen mengecek kehadiran mahasiswa dan memberi paraf pada daftar hadir
mahasiswa

d. Persentase kehadiran mahasiswa minimal 80% kehadiran untuk dapat mengikuti UTS
dan UAS

e. Dosen dan mahasiswa hadir tepat waktu di tempat kuliah, dengan toleransi keterlambatan
maksimal 15 menit, berpakaian sopan/rapi (tidak memakai kaos oblong, baju/celana ketat
dan transparan), dan memakai sepatu.

f. Mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan tertib dan berperan aktif selama perkuliahan,
tidak mengaktifkan ponsel,  serta tidak mengganggu kelancaran perkuliahan.
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g. Bila kegiatan perkuliahan pada jadual yang ditetapkan belum memenuhi jumlah minimal
pertemuan, misalnya karena tanggal merah/libur maka tim dosen pengampu mata kuliah
wajib melaksanakan kuliah tatap muka tambahan pada waktu yang disepakati dengan
mahasiswa peserta mata kuliah.

3. Pelaksanaan Praktikum
a. Tim dosen wajib menyusun Panduan/penuntun Praktikum dan disetorkan kepada Ketua

Program Studi untuk selanjutnya di online kan di web jurusan/Program Studi Ilmu tanah
untuk diketahui dan dimiliki oleh mahasiswa peserta praktikum seminggu sebelum
pelaksanaan praktikum.

b. Tim dosen pengampu mata kuliah melaksanakan kegiatan praktikum dibantu oleh asisten
praktikum sesuai dengan Panduan/Penuntun Praktikum

c. Penyelenggaran praktikum di laboratorium/lapangan adalah tanggungjawab kepala
laboratorium/lapangan

d. Dosen yang memberiparktikum mengisi dan menandatangani daftar kehadiran dosen
mengajar; mahasiswa peserta mata kuliah menandatangani daftar kehadiran mahasiswa
dan dosen mengecek kehadiran mahasiswa dan memberi paraf pada daftar hadir
mahasiswa

e. Persentase kehadiran mahasiswa minimal 90% kehadiran untuk dapat mengikuti ujian
praktikum

f. Dosen dan mahasiswa hadir tepat waktu di tempat praktikum, dengan toleransi
keterlambatan maksimal 10 menit sebelum parktikum dimulai, berpakaian sopan/rapi
(tidak memakai kaos oblong, baju/celana ketat dan transparan), memakai sepatu dan
wajib memakai jas praktikum atau ketentuan lain berdasarkan SOP
laboratroium/lapangan.

g. Mahasiswa mengikuti praktikum dengan tertib dan berperan aktif selama perkuliahan,
tidak mengaktifkan ponsel,  serta tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan praktikum

h. Tata tertib lainya diatur tersendiri oleh masing-masing laboratorium
4. Evaluasi Perkuliahan dan Praktikum

a. Tim dosen pengampu mata kuliah merancang tugas terstruktur dan tugas mandiri,
melaksanakan praktikum, menyusun soal ujian tengah semester, dan ujian akhir semester
berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester.

b. Naskahsoalujiantengah semester danujianakhir semester diserahkan kepada
jurusan/panitia ujian paling lambat satu minggu sebelum ujian dilaksanakan.

c. Tim dosen pengampu mata kuliah melaksanakan ujian tengah semester pada jadual yang
telah ditetapkan setelah melaksanakan perkuliahan minimal 6 kali pertemuan dan
melaksanakan ujian akhir semester pada jadual yang telah ditetapkan setelah
melaksanakan perkuliahan  minimal 12 kali pertemuan.

d. Mahasiswa peserta mata kuliah berhak mengikuti ujian akhir semester bila hadir kuliah
minimal 80% dan minimal 90% mengikuti praktikum. Daftar peserta mata kuliah yang
berhak mengikuti ujian akhir semester diumumkan seminggu sebelum ujian akhir
dilaksanakan.

e. Tim dosen pengampu mata kuliah memeriksa hasil pekerjaan mahasiswa, mengembalikan
atau menjelaskan hasil tersebut kepada mahasiswa, serta mengarsipkan data hasil
pekerjaan mahasiswa sebagai bahan pertimbangan penilaian akhir.

f. Tim dosen pengampu mata kuliah dibantu oleh asisten praktikum memberikan penilaian
hasil pelaksanaan praktikum dan mengarsipkan data hasil pelaksanaan praktikum
mahasiswa
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g. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan berdasarkan capaian penguasaan materi
perkuliahan dan praktikum bagi matakuliah berpraktek. Koordinator tim dosen pengampu
mata kuliah mengumumkan nilai secara online melalui SIAKAD paling lambat dua minggu
setelah ujian akhir dilaksanakan.

5. Aturan Ujian
a. Mahasiwa peserta ujian tidak diperbolehkan meminjam alat tulis (termasuk tip-ex), atau

buku-buku atau catatan (pada ujian open book).
b. Mahasiswa yang  terlambat diperkenankan untuk mengikuti ujian, tetapi tidak diberikan

tambahan waktu.
c. Ujian susulan akan diberikan kepada mahasiswa apabila pada saat pelaksanaan ujian

yang bersangkutan berhalangan hadir karena menjalankan tugas yang dibebankan oleh
fakultas atau universitas (melampirkan surat tugas/keterangan) atau karena sakit yang
disertai surat keterangan dokter.

d. Jika mahasiswa melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian, maka lembar jawaban
mahasiswa bersangkutan tidak diperiksa dan dinilai.

6. Penilaian
a. Komponen nilai terdiri dari :

(1) Matas Kuliah tidak Berpraktikum:Nilai Tugas, Nilai UTS, dan Nilai UAS
Nilai akhir = ((2 x Nilai Tugas) + (3 x Nilai UTS) + (5 x UAS))/10

(2) Mata kuliah berpraktek : Nilai Tugas, Nilai Praktikum, Nilai UTS, dan Nilai UAS
Nilai akhir : ((2 x Nilai ) + (3 x Nilai UTS) +(4 x Nilai Praktikum) + (6 x Nilai UAS))/15

(3) Apabila salah satu unsur penilaian tidak diikuti, maka unsur penilaian lainya tidak
diperhitungkan dan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan TIDAK LULUS

(4) Distribusi nilai akhir mahasiswa ditentukan dengan menggunakan Penilaian Acuan
Patokan (PAP):

Interval Nilai dengan Huruf Nilai dengan Angka Nilai Mutu
81-100 A 4 Sangat baik
61-80 B 3 Baik
41-60 C 2 Cukup
21-40 D 1 Kurang
0-20 E 0 Gagal

Kendari,
Koordinator Dosen Mata Kuliah, Perwakilan MahasiwaPeserta MK,

…………………………………                                             ……………………………….
NIP.                                                                                          NIM

Mengetahui,
A.n. Dekan,

KetuaJurusan/Prodi Ilmu Tanah

…………………………………….
NIP.


