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BAB 1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 
 

 

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE, JURUSAN MESIN, 
PRODI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR 

Kode   
Dokumen 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
MATA KULIAH (MK) KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER TglPenyusunan 

Teknologi manufaktur RM10540  T=3 P=4 1 5 Mei 2019 

OTORISASI Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua PRODI 

 
 

  

Capaian Pembelajaran 
(CP) 

CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK         

CPL1 
 

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika 

CPL2 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan 

spesifik, dibidang manufaktur dan perawatan serta sesuai dengan standard kompetensi kerja bidang yang bersangkutan 
CPL3 Mampu merancang dan membuat konstruksi mesin dan alat bantu produksi,proses, peralatan, otomasi manufaktur, yang 

terdefinisi dengan jelas serta memenuhi kebutuhan Teknologi rekayasa manufaktur dengan pertimbangan yang tepat 

terhadap masalah keamanan dan kesehatan public, kultural, sosial dan lingkungan dengan mengacu kepada metode dan 

standard industry 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

CPMK1 Mampu menerapkan kedisiplinan dalam lingkungan kampus, laboratorium maupun dalam bermasyarakat 

CPMK2 Mampu menerapkan metoda atau cara terbaik dan penguasaan teknologi, dalam memecahkan masalah yang terjadi pada 

dunia Industri, melalui penerapan metodologi,  alat analisis, prinsip-prinsip optimasi dan Industrial Expetize. 
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CPMK3 Mampu, memahami dan menerapkan proses pemesinan seperti proses pengecoran, pembentukan, penyambungan dan 

pelapisan komponen-komponen  produk manufaktur 

CPMK4 Mampu menganalisa biaya dan waktu yang timbul dalam memproduksi setiap komponen-komponen dalam manufaktur 
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)  

Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan jenis-jenis sambungan las, memahami dan dapat menjelaskan prinsip/cara pengelasan listrik dan plastik 

Sub-CPMK2 Mampu memahami tentang prinsip manufaktur, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), memahami gerak, proses pemotongan, 
tenaga penggerak pada mesin dan memahami tool 

Sub-CPMK3 Mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis mesin perkakas, elemen mesin, kecepatan dan jenis-jenis mata pahat 

 Sub-CPMK4 Mampu memahami dan menjelaskan proses pengerjaan produk dengan mesin perkakas 

 Sub-CPMK5 Mampu memahami dan mengaplikasi pengerjaan ulir dan roda gigi 

 Sub-CPMK6 Mampu memahami, menjelaskan dan mengaplikasi instrumen pengukuran 

 Sub-CPMK7 Mampu menghitung biaya, kebutuhan peralatan dan layout produksi untuk membuat satu komponen produk 

Deskripsi Singkat MK Membekali mahasiswa tentang wawasan, teoritis dan pengatahuan metode dan prinsip dasar pengerjaan Teknik bengkel konvensional dan 
teknik pengerjaan produk dengan mesin-mesin perkakas serta teknik penyambungan material (Perkakas Tangan dan Kerja,  Pengenalan Alat 
Ukur Dimensi, Pembentukan Lembaran Pelat, Proses Bubut, Proses Freis, Proses Gerinda, Proses Menyekrap, Pengerjaan alur dengan mesin 
Sloting, Pengerjaan dengan mesin Broaching, Peralatan Bantu pemesinan, Pengelasan OAW, SMAW dan GTAW, Proses penyambungan Pipa),  
sesuai dengan gambar desain dan standar yang ditentukan. 

Bahan Kajian: Materi 
Pembelajaran 

Teknologi penelasan, mesin-mesin perkakas, pengoperasian mesin-mesin perkakas, instrumen pengukuran dan manajemen projek 

Pustaka Utama :  

Manufacturing engineer., Manufacturing Processes & Materials For Engineering, 
 

Pendukung :  

Proses pemesinan., elemen mesin., Teknik Pengelasan Logam  

Dosen Pengampu Edi Saputra. ST., MT 

Mata kuliah syarat -  
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Mg Ke- 
Kemampuan akhir tiap 

tahapan belajar  
(Sub-CPMK) 

Penilaian 

Bantuk Pembelajaran, 
Metode Pembelajaran,  
Penugasan Mahasiswa, 

 [ Estimasi Waktu] 
Materi Pembelajaran 

[Pustaka] 

Bobot 
Penilaian 

(%) 
Indikator Kriteria&Bentuk Pengalaman Belajar 

(Luring (offline) 
Media Pembelajaran / 

Daring (online) 

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

1-2 Mahasiswa 

mengetahui materi-

materi kuliah 

penyambungan dan 

teknologi pengelasan 

yang akan dibahas, 

dengan bahan bacaan 

yang menjadi 

referensi  

- Mahasiswa dapat 

menjelaskan garis 

besar proses, 

jenis-jenis 

peralatan 

pengelasan 

- Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

metode dan  

proses 

manufaktur. 

 1. Contextual learning 

2. Media: ruang kelas, 

PC, LCD, 

Whiteboard 

 1. Dayle, Keyser, 

Leach, Schrader, 

Singer, 2013,  

Manufacturing 

Processes & 

Materials For 

Engineering, 

Prentice Hall Inc. 

2. Wiryo Sumarto, 

Okumera, 2015,  

Teknik Pengelasan 

Logam, Pradnya 

Paramita. 

 

 
 
 
 
 
 
 

14 

3-5 Mahasiswa memahami 

materi tentang 

macam- macam gerak, 

type proses 

pemotongan dan 

tenaga penggerak 

- Mahasiswa dapat 

menjelaskan garis 

besar proses, 

jenis-jenis mesin 

perkakas, 

Mahasiswa dapat 

 1. Contextual learning 

2. Media: ruang kelas, 

PC, LCD, 

Whiteboard 

 1. Dayle, Keyser, 

Leach, Schrader, 

Singer, 2013,  

Manufacturing 

Processes & 

Materials For 
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pada mesin perkakas. 

      

menjelaskan 

metode dan  

proses 

manufaktur 

Engineering, 

Prentice Hall Inc. 

2. Proses 

pemesinan., 

Taufik Rochim. 

6-7 Mahasiswa memahami 

materi dari macam-

macam mesin 

perkakas dan 

mengetahui  prinsip  

kerja  serta        

elemen-elemen mesin 

perkakas. menghitung 

kecepatan pemakanan 

dan macam-macam 

mata pahat 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

tentang produksi, 

ketelitian, 

rendemen mesin,  

kesederhanaan  

dan  keamanan  

mesin perkakas. 

Dapat menjelaska 

dan memahami 

macam- macam 

gerak proses 

pemotongan 

 1. Contextual learning 

2. Media: ruang kelas, 

PC, LCD, 

Whiteboard 

 1. Dayle, Keyser, 

Leach, Schrader, 

Singer, 2013,  

Manufacturing 

Processes & 

Materials For 

Engineering, 

Prentice Hall Inc. 

2. Proses 

pemesinan., 

Taufik Rochim. 

 
 
 
 
 
 
 

8-10 Mahasiswa 

memahami materi  

tata cara pengerjaan 

produk menggunakan 

penggurdian dan 

pengeboran dengan 

mesin gurdi. 

 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

skema pengerjaan 

produk dengan 

mesin perkakas, 

juga dapat 

menjelaskan 

 1. Contextual learning 

2. Media: ruang kelas, 

PC, LCD, 

Whiteboard 

 1. Dayle, Keyser, 

Leach, Schrader, 

Singer, 2013,  

Manufacturing 

Processes & 

Materials For 

Engineering, 

Prentice Hall Inc. 
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Memahami   tata cara 

memotong  produk 

dengan mesin fries. 

skema pemotong  

produk 
. 

2. Proses 

pemesinan., 

Taufik Rochim. 

11-12 Mahasiswa memahami 

tentang pembuatan 

produk 

Mahasiswa bisa 

membuat ulir dan 

roda gigi, juga 

mengetahu 

tentang   

metalurgi   serbuk 

yang 

berhubungan 

dengan 

pembuatan 

produk 

 1. Contextual learning 

2. PC, LCD, 

Whiteboard 

3. Mesin Perkakas 

 1. Dayle, Keyser, 

Leach, Schrader, 

Singer, 2013,  

Manufacturing 

Processes & 

Materials For 

Engineering, 

Prentice Hall Inc. 

2. Proses 

pemesinan., 

Taufik Rochim. 

 

13-14 Mahasiswa memahami 

tentang Instrument 

bantu 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan alat-

alat pengukuran. 

Juga dapat 

menerapkan 

pembacaan alat-

alat bantu. 

 1. Contextual learning 

2. Media: ruang kelas, 

PC, LCD, 

Whiteboard 

 1. Dayle, Keyser, 

Leach, Schrader, 

Singer, 2013,  

Manufacturing 

Processes & 

Materials For 

Engineering, 

Prentice Hall Inc. 

2. Proses 

pemesinan., 

Taufik Rochim. 
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15-16 Mahasiswa memahami 

tentang Manajemen 

manufaktur 

Mahasiswa mampu 

menghitung biaya 

produksi,  waktu 

produksi dan 

menganalisa 

kebutuhan 

peralatan yang 

dibutuhkan. Serta 

bisa membuat 

layout produksi 

suatu komponen 

produk. 

 1. Contextual 

learning 

2. Media: ruang 

kelas, PC, LCD, 

Whiteboard 

 1. Dayle, Keyser, 

Leach, Schrader, 

Singer, 2013,  

Manufacturing 

Processes & 

Materials For 

Engineering, 

Prentice Hall Inc. 

2. Proses 

pemesinan., 

Taufik Rochim. 

 

17 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester  
 

Catatan : 
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan 

internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses 
pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan 
untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan 
pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat 
spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan 
merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran 
mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang 
mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 
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6. Kreteria  Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian 
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteriapenilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan 
tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 
8. Bentuk pembelajaran:Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, PraktikBengkel, PraktikLapangan, 

Penelitian, PengabdianKepada Masyarakat dan/ataubentukpembelajaran lain yang setara. 
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative 

Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metodelainnyaygsetara. 
10. Materi Pembelajaranadalahrincianatauuraiandaribahankajianygdapatdisajikandalambentukbeberapapokok dan sub-pokokbahasan. 
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan 

pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 
12. TM=TatapMuka, PT=Penugasanterstruktur, BM=Belajarmandiri. 
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