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CPL-PRODI
1. Menunjukan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan mandiri. (S10)
2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu

pengetahuan dan teknologi.
3. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir  dan mengunggahnya

dalam laman perguruan tinggi. ( KU4)
4. Mampu menyiapkan  dan mengevaluasi data berbasis pada teknologi, instrument, piranti, lunak untuk analisis dan sintesis sumber

daya hayati secara tepat (KK3)
5. Menguasai konsep pemrograman mesin NC

CPMK
1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pemrograman mesin NC
2. Mahasiswa mampu merumuskan  masalah
3. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode pemrograman
4. Mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data dan menginterpretasi hasilnya secara logis dan sistematis
5. Mahasiswa mampu menguasai teknik pemrograman mesin NC

Diskripsi Singkat MK Mata kuliah Pemrograman mesin NC ini utk mendidik mahasiwa agar dapat memahami proses manufacture berbasis pemrograman mesin NC
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Gambar : Analisis Instruksional mata kuliah Pemrograman Mesin NC
(Sub-CPMK yang terdapat pada setiap kotak pada gambar diatas ditulis kembali pada kolom

kemampuan akhir yang diharapkan pada contoh format RPS)

2. Mahasiswa mampu memprogramkan mesin 2 Axis dan
mendeskripsikan program tersebut (3-4)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang dasar  pemrograman

3. Mahasiswa mampu membuat program pembubutan torus dan
melingkar (minggu ke 5-6)

4. Mahasiswa mampu mendisain system pemrograman dengan
beberapa variasi pemotongan (minggu ke 7)

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8)

5. Mahasiswa mampu menjelaskan proses pemrograman 3
(minggu kaxise 9)

6. Mahasiswa mampu membuat program 3 axis untuk
pemotongan segi empat (minggu ke 10-11)

7. Mahasiswa mampu mendeskripsikan pemrograman
pemotongan 3 axis (minggu 12-13)

8. Mahasiswa mampu merancang program pemotongan segi
tiga dan melingkar (minggu 14-15)

UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16)
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Mg Ke- Kemampuan Akhir yang
diharapkan (Sub-CPMK) Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu Pengalaman Belajar

Mahasiswa
Kriteria dan Indikator

Penilaian
Bobot

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

1 dan
2

Mahasiswa memahami
tentang perkembangan
teknology mesin NC

Perkembangan mesin NC
-Perbedaan mesin
konvensional dan modern

-manfaat  dan kegunaan
mesin NC

1.Kuliah dan diskusi

2. Presentasi

2 x 100
menit

Tugas 1: menyusun ringkasan
pengertian tentang prinsip
dasar  NC
(2x60mt)

Tugas 2 : membuat langkah-
langkah pemrograman mesin
2 Axis (2x60 mt)

Indikator: ketepatan
menjelaskan
pengetahuan, ilmu
Numerical

Kriteria penilaian:
ketepatan
&penguasaan,

Penilaian bentuk non-
test :tulisan makalah
dan presentasi

10%

3 dan
4

Mahasiswa akan dapat
memahami tentang dasar
pemrograman mesin 2A

Dasar  pemrograman mesin
NC 2A
-pemotongan segi empat

(rectanggle cutting)
-layanan G 90/91

1.Kuliah dan diskusi

2. Presentasi

2 x 100
menit

Tugas 3: merancang system
pemrograman
(2x60 mt)

Tugas 4: merumuskan
masalah setting zero
point(2x60mt)

Indikator:ketepatan
sistematika
pemrograman

Kriteria penilaian:
ketepatan, kesesuaian,
dan sistematika

10%

5 Mahasiswa akan mampu
membuat program poros
bertingkat

Pemrograman poros
bertingkat

-pemotongan facing
-pemotongan berttngkat 1 dan
2

Kuliah dan diskusi 2x50
menit

Tugas 5 : studi kasus
merumuskan masalah,
memilih dan menyusun
naskah pemrograman (2x60
menit)

Indikator: ketepatan
perumusan masalah,
kesesuaian dan
ketepatan

Kriteria penilaian:
ketepatan dan
sistematika

Penilaian bentuk non-
test : penyusunan

10%
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bagian dari proposal.
6 dan
7

Mahasiswa akan mampu
membuat program poros
melingkar

Pemrograman poros segitiga
-menghitung kordinat segi tiga
-merancang program

pemotongan segi tiga
Pemrograman poros
melingkar

-interpolasi pemotongan
melingkar kanan G02

-interpolasi pemotongan
melingkar kiri G03

1.Kuliah dan diskusi
dalam kelompok kecil

2. Presentasi descripsi
pembuatan program

2x50
menit

2x50
menit

Tugas 6: tugas membuat
program manufacture poros
bertingkat
2 (2x60 mt)

Indikator: ketepatan
mendesain sampel

Kriteria penilaian :
Ketepatan dan
kesesuaian desain
sampel dan desain
eksperimen

Penilaian : bentuk
non test : penyusunan
bagian dari proposal,
presentasi kelompok

20%

8 Evaluasi Tengah Semester 0 %
9. Mahasiswa mampu

menggambar benda kerja 3
axis

Dasar  pemrograman mesin
NC 3A
-pemahaman langkah X, Y, Z
-pemotongan permukaan

Kuliah dan diskusi 2 x 50
menit

Tugas 7: menjelaskan
program 3 Axis (2x60 menit)

Indikator: ketepatan
menjelaskan program
yang dilakukan.

Kriteria penilaian :
ketepatan meringkas
dan menjelaskan

Penilaian: bentuk
non-test:  ringkasan
hasil rujukan

5%

10
dan
11

Mahasiswa akan mampu
membuat program
pemotongan segi empat
(rectanggle cutting)

Facing dan Rectanggle cutting
-pemotongan sisi kanan, kiri
-pemotongan atas bawah

Kuliah dan diskusi
kelompok kolaboratif

2 x 50
menit

Tugas 8: membuat makalah
system pemrograman 3 Axis
(2x60 menit)

Indikator: ketepatan
sistematika
pemrograman

Kriteria penilaian:
Ketepatan pembacaan
program

Penilaian : uji program
untuk program 3A

15%
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12
dan
13

Mahasiswa akan dapat
membuat program
pemotongan melingkar

Program Pemotongan
melingkar
-interpolasi melingkar kanan
-interpolasi melingkar kiri

Kerja kelompok
mendiskusikan tentang
circle cutting

2 x 100
menit

Tugas 9: small project  for
circle cutting (2x60 menit)

Indikator:
Kesesuaian program

Kriteria penilaian:
Ketepatan, kesesuaian

Penilaian : program
dapat dijalankan pada
system

10%

14
dan
15

Mahasiswa akan dapat
membuat program
pemotongan segi enam

Pemrograman segi enam
-menghitung kordinat zero
point

-Memotong langsung G01

Kuliah, diskusi dan kerja
mandiri

2 x 100
menit

Tugas 10: membuat program
dan mendescripsikan
program tersebut
2 (2x60 menit)

Indikator: ketepatan
sistematika program

Kriteria penilaian :
Ketepatan, konsistensi
program

Penilaian : struktur
pemrograman

20%

16 Evaluasi Akhir Semester 0 %

Referensi:
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3. EMCO., (1993). Teachers Guide for NC 3A Programing
4. EMCO, (1993) Students Guide for NC 3A Programing

Catatan :
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap (S), penguasaan

pengetahuan (PP), ketrampilan umum (KU) dan ketrampilan khusus (KK) sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. 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.
3. Kemampuan akhir yang diharapkan (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 (diambil dari setiap
pertemuan pada bagan analisis instruksional).


