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A. PROFIL MATA KULIAH 

IDENTITAS MATA KULIAH 

Nama Mata Kuliah : Soft Computing 

Kode Mata Kuliah : CIG4B3 

SKS  : 3 (tiga) 

Jenis : Mata kuliah pilihan 

Jam pelaksanaan  : Tatap muka di kelas = 3 jam per pekan 

  Tutorial/ responsi = 1 jam per pekan 

Semester / Tingkat : 6 (enam)/ 3 (tiga) 

Pre-requisite : Kecerdasan Mesin dan Artifisial (CSG3G3) 

Co-requisite : Evolutionary Computation (CIG4C3) 

Bidang Kajian : Keilmuan Pelengkap (Penciri ProDi S1 Teknik Informatika Telkom 

University) 

 

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 
Soft Computing (SC) adalah suatu bidang ilmu multidisiplin untuk menghasilkan sistem yang memiliki 

toleransi terhadap ketidakteraturan (imprecision), ketidakpastian (uncertainty), dan kebenaran 

parsial (partial truth). Dengan demikian, sistem yang dibangun dapat mencapai ketahanan 

(robustness), dapat ditelusuri dengan mudah (tractable), dan memerlukan biaya rendah (low cost). 

Tujuan utama dari SC adalah terbentuknya High Machine Intelligence Quotient (HMIQ), yaitu suatu 

sistem yang memiliki kemampuan untuk mengolah informasi seperti cara berpikir manusia serta 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang non-linier dan belum memiliki model matematis. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Suyanto, Algoritma Genetika dalam Matlab, Andi Publisher, Yogyakarta, 2005. 

2. Suyanto, Artificial Intelligence: Searching-Reasoning-Planning-Learning, Informatika, Bandung, 

2005. 

3. Suyanto, Evolutionary Computation: Komputasi Berbasis `Evolusi’ dan `Genetika’, Informatika, 

Bandung, 2008. 

4. Suyanto, Soft-Computing: Membangun Mesin Ber-IQ Tinggi, Informatika, Bandung, 2008. 

5. Suyanto, Algoritma Optimasi: Deterministik atau Probabilistik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. 

6. A. Tettamanzi, M. Tomassini, Soft-Computing: Integrating Evolutionary, Neural, and Fuzzy 

Systems, Springer, 2001. 
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B. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

1-2  Memahami 

pengertian soft 

computing (SC). 

 Mengenal teknik-

teknik dasar pada SC 

dan kombinasinya. 

 Mengenal beberapa 

contoh aplikasi dan 

pemanfaatan SC. 

1. Pengertian soft 

computing (SC). 

2. Teknik-teknik dasar 

pada SC dan 

kombinasinya. 

3. Aplikasi dan 

pemanfaatan SC. 

Ceramah, 

presentasi tugas 

kelompok, dan 

diskusi 

permasalahan. 

1. Mahasiswa memahami pengertian soft 

computing (SC) sebagai salah satu 

teknik komputasi yang mampu 

mengadaptasi kemampuan berpikir 

manusia. 

2. Mahasiswa mengenal tiga teknik dasar 

dalam SC, yaitu fuzzy systems, artificial 

neural network, dan evolutionary 

algorithms, serta gabungan ketiganya. 

3. Mahasiswa mengenal beberapa 

contoh aplikasi dan pemanfaatan SC 

dengan tiga metode yang disebutkan 

di nomor 2. 

4% 

3-5  Memahami fuzzy 

systems sebagai 

salah satu metode 

pada SC. 

 Mengetahui 

kelebihan dan 

kekurangan fuzzy 

systems. 

 Dapat menerapkan 

fuzzy systems dalam 

1. Teori fuzzy systems. 

2. Konsep fuzzy systems. 

3. Rancangan dan 

impelementasi fuzzy 

systems. 

Ceramah, 

presentasi tugas 

kelompok, dan 

diskusi 

permasalahan. 

Mahasiswa memahami: 

1. definisi himpunan fuzzy (fuzzy sets) 

dan perbedaannya dengan 

himpunan klasik (crisp sets) serta 

dapat memberikan contoh himpunan 

fuzzy 

2. definisi logika fuzzy dan 

perbedaannya dengan logika klasik 

serta penarikan kesimpulan 

hampiran (approximate reasoning) 

4% 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

memecahkan 

sebuah 

permasalahan. 

menggunakan logika fuzzy 

3. definisi s-norm (generalisasi 

disjungsi) dan t-norm (generalisasi 

konjungsi) beserta contoh-

contohnya 

4. sistem berbasis aturan fuzzy 

5. model Mamdani dan model Takagi-

Sugeno-Kang (TSK) beserta contoh-

contohnya 

6. kekurangan dan kelebihan fuzzy 

systems. 

6-9  Memahami jaringan 

syaraf tiruan 

(artificial neural 

network, ANN), 

sebagai salah satu 

metode pada SC. 

 Mengetahui 

kelebihan dan 

kekurangan ANN. 

 Dapat menerapkan 

ANN dalam 

memecahkan 

sebuah 

permasalahan. 

1. Teori jaringan syaraf 

tiruan (artificial neural 

networks, ANN). 

2. Konsep ANN. 

3. Rancangan dan 

implementasi ANN. 

Ceramah, 

presentasi tugas 

kelompok, dan 

diskusi 

permasalahan. 

Mahasiswa memahami: 

1. definisi jaringan syaraf tiruan 

(artificial neural network, ANN) 

2. model matematis neuron pada ANN 

dan threshold logic unit (TLU) 

3. model non-linier 

4. fungsi aktivasi 

5. arsitektur ANN, proses belajar 

(learning), dan klasifikasi pada ANN 

6. perceptron, graf aliran sinyal, dan 

algoritma adaptasi perceptron 

7. ANN dengan supervised learning 

8. Arsitektur MLP dan algoritma belajar 

untuk MLP 

9. ANN dengan unsupervised learning 

4% 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

10. Kohonen network: arsitektur dan 

algoritma belajar pada kohonen 

network 

11. Adaptive Resonance Theory (ART): 

arsitektur dan algoritma belajar pada 

ART-2 

12. Permasalahan pada ANN: struktur 

optimal ANN, fungsi aktivasi, dan 

learning rate, dan kriteria 

pemberhentian proses belajar. 

10-12  Memahami 

evolutionary 

algorithms (EA) 

sebagai salah satu 

metode pada SC. 

 Mengetahui 

kelebihan dan 

kekurangan EA. 

 Dapat menerapkan 

EA dalam 

memecahkan 

sebuah 

permasalahan. 

1. Teori evolutionary 

algorithms (EA). 

2. Konsep EA. 

3. Rancangan dan 

implementasi EA. 

 

Ceramah, 

presentasi tugas 

kelompok, dan 

diskusi 

permasalahan. 

Mahasiswa memahami: 

1. definsi evolutionary algorithms (EA) 

dan dapat memberikan contoh-

contohnya 

2. definisi genetic algorithms (GA) dan 

proses evolusi pada GA serta dapat 

memberikan contoh-contohnya 

3. representasi individu dan seleksi 

induk (parents) pada EA/ GA 

4. rekombinasi, mutasi, dan seleksi 

survivor pada EA/ GA 

5. evolution strategies, evolutionary 

programming, dan genetic 

programming 

6. jenis-jenis evolusi pada EA/ GA: 

differential evolution dan 

4% 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

grammatical evolution, beserta 

contoh-contohnya 

7. kekurangan dan kelebihan EA. 

13-15  Memahami neuro-

fuzzy (NF) sebagai 

salah satu metode 

pada SC yang 

menggabungkan 

ANN dan fuzzy 

systems. 

 Mengetahui 

kelebihan dan 

kekurangan NF. 

 Dapat menerapkan 

NF dalam 

memecahkan 

sebuah 

permasalahan. 

1. Teori neuro-fuzzy (NF). 

2. Konsep NF. 

3. Rancangan dan 

implementasi NF. 

Ceramah, 

presentasi tugas 

kelompok, dan 

diskusi 

permasalahan. 

Mahasiswa memahami: 

1. perbandingan antara ANN dan fuzzy 

systems 

2. interaksi ANN dan fuzzy systems 

3. definisi fuzzy neural networks (FNN) 

dan contohnya 

4. neuro fuzzy function approximation 

(NEFPROX): definisi, arsitektur, 

contoh, dan proses belajar (learning) 

pada NEFPROX, 

5. adaptive neuro fuzzy inference system 

(ANFIS): definisi, arsitektur, contoh, 

dan proses belajar (learning) pada 

ANFIS. 

4% 

16-18  Memahami evolving 

ANN sebagai salah 

satu metode pada 

SC yang 

menggabungkan EA 

dan ANN. 

 Mengetahui 

1. Teori evolving ANN. 

2. Konsep evolving ANN. 

3. Rancangan dan 

implementasi evolving 

ANN. 

Ceramah, 

presentasi tugas 

kelompok, dan 

diskusi 

permasalahan. 

Mahasiswa memahami: 

1. perbandingan antara EA dan ANN 

2. definisi evolving ANN dan beberapa 

contohnya 

3. pemakaian EA untuk proses latihan 

(training) pada ANN 

4. representasi kromosom pada evolving 

4% 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

kelebihan dan 

kekurangan evolving 

ANN. 

 Dapat menerapkan 

evolving ANN dalam 

memecahkan 

sebuah 

permasalahan. 

ANN 

5. representasi solusi dan fungsi fitness 

6. pemakaian EA untuk optimalisasi 

struktur ANN 

7. representasi langsung dan tak 

langsung pada evolving ANN 

19-20  Memahami evolving 

fuzzy systems 

sebagai salah satu 

metode pada SC 

yang 

menggabungkan EA 

dan fuzzy systems. 

 Mengetahui 

kelebihan dan 

kekurangan evolving 

fuzzy systems. 

 Dapat menerapkan 

evolving fuzzy 

systems dalam 

memecahkan 

sebuah 

permasalahan. 

1. Teori evolving fuzzy 

systems. 

2. Konsep evolving fuzzy 

systems. 

3. Rancangan dan 

implementasi evolving 

fuzzy systems. 

Ceramah, 

presentasi tugas 

kelompok, dan 

diskusi 

permasalahan. 

Mahasiswa memahami: 

1. perbandingan antara EA dan fuzzy 

systems, 

2. definisi evolving fuzzy systems dan 

beberapa contohnya, 

3. pemakaian EA untuk optimalisasi nilai 

linguistik pada sebuah fuzzy systems 

4. pemakaian EA untuk optimalisasi 

fungsi keanggotaan (membership 

function) pada sebuah fuzzy systems 

(penentuan jumlah, bentuk, dan 

batas-batas fungsi keanggotaan) 

5. pemakaian EA untuk optimalisasi 

aturan fuzzy (fuzzy rule) pada sebuah 

fuzzy system. 

4% 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

21-22  Memahami fuzzy 

evolutionary 

algorithms (fuzzy 

EA) sebagai salah 

satu metode pada 

SC yang 

menggabungkan EA 

dan fuzzy system. 

 Mengetahui 

kelebihan dan 

kekurangan fuzzy 

EA. 

 Dapat menerapkan 

fuzzy EA dalam 

memecahkan 

sebuah 

permasalahan. 

1. Teori fuzzy EA. 

2. Konsep fuzzy EA. 

3. Rancangan dan 

implementasi fuzzy EA. 

Ceramah, 

presentasi tugas 

kelompok, dan 

diskusi 

permasalahan. 

Mahasiswa memahami: 

1. permasalahan pada EA 

2. fuzzy untuk EA dan adaptive EA 

3. EA dengan komponen-komponen 

fuzzy dan contoh-contohnya 

4. pengertian fuzzy fitness function 

5. rekombinasi berbasis fuzzy 

connectives, 

6. soft modal operators, soft modal 

recombination, dan soft modal 

mutation beserta contoh-contohnya 

7. rekombinasi menggunakan template 

4% 

23-24 Memiliki kemampuan 

untuk menyelesaikan 

masalah di dunia nyata 

menggunakan SC, yang 

terdiri atas: 

 Pemodelan. 

 Pembuatan 

arsitektur dan 

1. Klasifikasi dan 

clustering data. 

2. Prediksi data deret 

waktu (time series). 

3. System recommender/ 

pengambilan 

keputusan. 

4. Pattern recognition/ 

Ceramah, studi 

kasus, penulisan 

paper dan 

presentasi paper 

secara 

berkelompok. 

1. Mahasiswa memiliki kemampuan 

dalam memahami studi kasus yang 

diberikan, merancang arsitektur SC 

yang digunakan, dan menerapkannya. 

2. Mahasiswa memiliki kemampuan 

dalam menuliskan hasil penelitian dari 

studi kasus. 

3. Mahasiswa memiliki kemampuan 

8% 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

desain SC. 

 Pencarian solusi 

menggunakan SC. 

pengenalan pola. 

5. Studi kasus yang 

hasilnya ditulis dan 

dipresentasikan. 

dalam mempresentasikan hasil 

penelitan dari studi kasus. 
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C. RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

1. Materi pengenalan soft computing. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami pengertian soft computing (SC). 

 Mengenal teknik-teknik dasar pada SC dan 

kombinasinya. 

 Mengenal beberapa contoh aplikasi dan 

pemanfaatan SC 

Nama Kajian 1. Pengertian soft computing (SC). 

2. Teknik-teknik dasar pada SC dan 

kombinasinya. 

3. Aplikasi dan pemanfaatan SC. 

Nama Strategi Ceramah dan diskusi permasalahan. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 1-2 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; pemberian tugas individu 
dilakukan untuk melatih mahasiswa belajar 
secara pro-aktif; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning. 
 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 
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2. Materi fuzzy systems. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami fuzzy systems sebagai salah satu 

metode pada SC. 

 Mengetahui kelebihan dan kekurangan fuzzy 

systems. 

 Dapat menerapkan fuzzy systems dalam 

memecahkan sebuah permasalahan. 

Nama Kajian 1. Teori fuzzy systems. 

2. Konsep fuzzy systems. 

3. Rancangan dan impelementasi fuzzy 

systems. 

Nama Strategi Ceramah, presentasi tugas kelompok, dan 

diskusi permasalahan. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 3-5 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; pemberian tugas kelompok 
dilakukan untuk melatih kemampuan teknis 
dan kerja sama mahasiswa; diskusi dilakukan di 
kelas maupun IDEA sebagai media e-learning. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 
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3. Materi jaringan syaraf tiruan (ANN). 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami jaringan syaraf tiruan (artificial 

neural network, ANN), sebagai salah satu 

metode pada SC. 

 Mengetahui kelebihan dan kekurangan ANN. 

 Dapat menerapkan ANN dalam 

memecahkan sebuah permasalahan. 

Nama Kajian 1. Teori jaringan syaraf tiruan (artificial neural 

networks, ANN). 

2. Konsep ANN. 

3. Rancangan dan implementasi ANN. 

Nama Strategi Ceramah, presentasi tugas kelompok, dan 
diskusi permasalahan. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 6-9 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; pemberian tugas kelompok 
dilakukan untuk melatih kemampuan teknis 
dan kerja sama mahasiswa; diskusi dilakukan di 
kelas maupun IDEA sebagai media e-learning. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 
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4. Materi evolutionary algorithms (EA). 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami evolutionary algorithms (EA) 

sebagai salah satu metode pada SC. 

 Mengetahui kelebihan dan kekurangan EA. 

 Dapat menerapkan EA dalam memecahkan 

sebuah permasalahan. 

Nama Kajian 1. Teori evolutionary algorithms (EA). 

2. Konsep EA. 

3. Rancangan dan implementasi EA. 

Nama Strategi Ceramah, presentasi tugas kelompok, dan 
diskusi permasalahan. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 10-12 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; pemberian tugas kelompok 
dilakukan untuk melatih kemampuan teknis 
dan kerja sama mahasiswa; diskusi dilakukan di 
kelas maupun IDEA sebagai media e-learning. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 
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5. Materi neuro fuzzy (NF). 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami neuro-fuzzy (NF) sebagai salah 

satu metode pada SC yang menggabungkan 

ANN dan fuzzy systems. 

 Mengetahui kelebihan dan kekurangan NF. 

 Dapat menerapkan NF dalam memecahkan 

sebuah permasalahan. 

Nama Kajian 1. Teori neuro-fuzzy (NF). 

2. Konsep NF. 

3. Rancangan dan implementasi NF. 

Nama Strategi Ceramah, presentasi tugas kelompok, dan 

diskusi permasalahan. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 13-15 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; pemberian tugas kelompok 
dilakukan untuk melatih kemampuan teknis 
dan kerja sama mahasiswa; diskusi dilakukan di 
kelas maupun IDEA sebagai media e-learning. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 
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6. Materi evolving artificial neural networks (evolving ANN). 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami evolving ANN sebagai salah satu 

metode pada SC yang menggabungkan EA 

dan ANN. 

 Mengetahui kelebihan dan kekurangan 

evolving ANN. 

 Dapat menerapkan evolving ANN dalam 

memecahkan sebuah permasalahan. 

Nama Kajian 1. Teori evolving ANN. 

2. Konsep evolving ANN. 

3. Rancangan dan implementasi evolving 

ANN. 

Nama Strategi Ceramah, presentasi tugas kelompok, dan 

diskusi permasalahan. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 16-18 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; pemberian tugas kelompok 
dilakukan untuk melatih kemampuan teknis 
dan kerja sama mahasiswa; diskusi dilakukan di 
kelas maupun IDEA sebagai media e-learning. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 
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7. Materi evolving fuzzy. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami evolving fuzzy systems sebagai 

salah satu metode pada SC yang 

menggabungkan EA dan fuzzy systems. 

 Mengetahui kelebihan dan kekurangan 

evolving fuzzy systems. 

 Dapat menerapkan evolving fuzzy systems 

dalam memecahkan sebuah permasalahan. 

Nama Kajian 1. Teori evolving fuzzy. 

2. Konsep evolving fuzzy. 

3. Rancangan dan implementasi evolving 

fuzzy. 

Nama Strategi Ceramah, presentasi tugas kelompok, dan 

diskusi permasalahan. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 19-20 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; pemberian tugas kelompok 
dilakukan untuk melatih kemampuan teknis 
dan kerja sama mahasiswa; diskusi dilakukan di 
kelas maupun IDEA sebagai media e-learning. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 

 



16 

 

8. Materi fuzzy evolutionary algorithms (fuzzy EA). 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami fuzzy evolutionary algorithms 

(fuzzy EA) sebagai salah satu metode pada 

SC yang menggabungkan EA dan fuzzy 

system. 

 Mengetahui kelebihan dan kekurangan fuzzy 

EA. 

 Dapat menerapkan fuzzy EA dalam 

memecahkan sebuah permasalahan. 

Nama Kajian 1. Teori fuzzy EA. 

2. Konsep fuzzy EA. 

3. Rancangan dan implementasi fuzzy EA. 

Nama Strategi Ceramah, presentasi tugas kelompok, dan 

diskusi permasalahan. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 21-22 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; pemberian tugas kelompok 
dilakukan untuk melatih kemampuan teknis 
dan kerja sama mahasiswa; diskusi dilakukan di 
kelas maupun IDEA sebagai media e-learning. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 
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9. Materi studi kasus, penulisan paper, dan presentasi paper secara berkelompok. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 

masalah di dunia nyata menggunakan SC, yang 

terdiri atas: 

 Pemodelan. 

 Pembuatan arsitektur dan desain SC. 

 Pencarian solusi menggunakan SC. 

Nama Kajian 1. Klasifikasi dan clustering data. 

2. Prediksi data deret waktu (time series). 

3. System recommender/ pengambilan 

keputusan. 

4. Pattern recognition/ pengenalan pola. 

5. Studi kasus yang hasilnya ditulis dan 

dipresentasikan. 

Nama Strategi Ceramah, studi kasus, penulisan paper dan 

presentasi paper secara berkelompok. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 23-24 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; pemberian topik-topik studi 
kasus untuk dikerjakan berkelompok, 
pemberian tugas kelompok dilakukan untuk 
melatih kemampuan teknis dan kerja sama 
mahasiswa; penulisan dan presentasi paper 
oleh mahasiswa; diskusi pembahasan hasil 
studi kasus. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 
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Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 
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D. RANCANGAN TUGAS 

 

1. Materi pengenalan soft computing. 

Kode mata Kuliah CIG4B3 

Nama Mata Kuliah Soft Computing 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Memahami pengertian soft computing (SC). 

 Mengenal teknik-teknik dasar pada SC dan 

kombinasinya. 

 Mengenal beberapa contoh aplikasi dan pemanfaatan 

SC 

Pertemuan ke 1 

Tugas ke 1 

1. Tujuan tugas: 
a. Mendukung tercapainya kemampuan akhir yang diharapkan. 
b. Melatih mahasiswa belajar secara pro-aktif dan mandiri. 

 
2. Uraian Tugas: 

a. Mempelajari referensi/literatur tentang soft computing antara lain paper, jurnal, buku, 
artikel online, dan video tutorial/conference. 

b. Mahasiswa membaca, menyimak, merangkum, dan menulis secara ringkas materi yang 
dipelajari tentang pengenalan soft computing, teknik-teknik dasar SC, dan beberapa 
contoh aplikasi pemanfaatan SC. 

c. Output tugas berupa laporan materi yang telah dipelajari sebanyak 2 halaman.  
 

3. Kriteria penilaian: menggunakan rubrik penilaian yang terdapat pada bagian E. 
 

 

2. Materi Fuzzy Systems. 

Kode mata Kuliah CIG4B3 

Nama Mata Kuliah Soft Computing 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Memahami fuzzy systems sebagai salah satu metode 

pada SC. 

 Mengetahui kelebihan dan kekurangan fuzzy systems. 

 Dapat menerapkan fuzzy systems dalam memecahkan 

sebuah permasalahan. 

Pertemuan ke 3 

Tugas ke 2 

1. Tujuan tugas: 
a. Mendukung tercapainya kemampuan akhir yang diharapkan. 
b. Melatih mahasiswa belajar secara pro-aktif. 
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c. Melatih kemampuan analisis, teknis, dan kerjasama mahasiswa. 
 

2. Uraian Tugas: 
a. Diberikan beberapa studi kasus yang dapat diselesaikan dengan Fuzzy Systems. 
b. Mahasiswa secara berkelompok menganalisa problem yang ada, merancang, 

membangun, dan menggunakan Fuzzy Systems untuk menyelesaikan problem tersebut. 
c. Output tugas kedua adalah laporan berisi analisa problem, rancangan dan implementasi 

Fuzzy Systems, serta solusi yang dihasilkannya.  
 

3. Kriteria penilaian: menggunakan rubrik penilaian yang terdapat pada bagian E. 
 

 

3. Materi jaringan syaraf tiruan (ANN). 

Kode mata Kuliah CIG4B3 

Nama Mata Kuliah Soft Computing 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Memahami jaringan syaraf tiruan (artificial neural 

network, ANN), sebagai salah satu metode pada SC. 

 Mengetahui kelebihan dan kekurangan ANN. 

 Dapat menerapkan ANN dalam memecahkan sebuah 

permasalahan. 

Pertemuan ke 6 

Tugas ke 3 

1. Tujuan tugas: 
a. Mendukung tercapainya kemampuan akhir yang diharapkan. 
b. Melatih mahasiswa belajar secara pro-aktif. 
c. Melatih kemampuan analisis, teknis, dan kerjasama mahasiswa. 
 

2. Uraian Tugas: 
a. Diberikan beberapa studi kasus yang dapat diselesaikan dengan ANN. 
b. Mahasiswa secara berkelompok menganalisa problem yang ada, merancang, 

membangun, dan menggunakan ANN untuk menyelesaikan problem tersebut. 
c. Output tugas ketiga adalah laporan berisi analisa problem, rancangan dan implementasi 

ANN, serta solusi yang dihasilkannya.  
 

3. Kriteria penilaian: menggunakan rubrik penilaian yang terdapat pada bagian E. 
 

 

4. Materi evolutionary algorithms (EA). 

Kode mata Kuliah CIG4B3 

Nama Mata Kuliah Soft Computing 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Memahami evolutionary algorithms (EA) sebagai salah 

satu metode pada SC. 
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 Mengetahui kelebihan dan kekurangan EA. 

 Dapat menerapkan EA dalam memecahkan sebuah 

permasalahan. 

Pertemuan ke 10 

Tugas ke 4 

4. Tujuan tugas: 
a. Mendukung tercapainya kemampuan akhir yang diharapkan. 
b. Melatih mahasiswa belajar secara pro-aktif. 
c. Melatih kemampuan analisis, teknis, dan kerjasama mahasiswa. 
 

5. Uraian Tugas: 
a. Diberikan beberapa studi kasus yang dapat diselesaikan dengan EA. 
b. Mahasiswa secara berkelompok menganalisa problem yang ada, merancang, 

membangun, dan menggunakan salah satu algoritma EA untuk menyelesaikan problem 
tersebut. 

c. Output tugas keempat adalah laporan berisi analisa problem, rancangan dan 
implementasi EA yang digunakan, serta solusi yang dihasilkannya.  

 
6. Kriteria penilaian: menggunakan rubrik penilaian yang terdapat pada bagian E. 

 

 

5. Materi neuro fuzzy (NF). 

Kode mata Kuliah CIG4B3 

Nama Mata Kuliah Soft Computing 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Memahami neuro-fuzzy (NF) sebagai salah satu 

metode pada SC yang menggabungkan ANN dan fuzzy 

systems. 

 Mengetahui kelebihan dan kekurangan NF. 

 Dapat menerapkan NF dalam memecahkan sebuah 

permasalahan. 

Pertemuan ke 13 

Tugas ke 5 

1. Tujuan tugas: 
a. Mendukung tercapainya kemampuan akhir yang diharapkan. 
b. Melatih mahasiswa belajar secara pro-aktif. 
c. Melatih kemampuan analisis, teknis, dan kerjasama mahasiswa. 
 

2. Uraian Tugas: 
a. Diberikan beberapa studi kasus yang dapat diselesaikan dengan NF. 
b. Mahasiswa secara berkelompok menganalisa problem yang ada, merancang NF untuk 

menyelesaikan problem tersebut. 
c. Output tugas kelima adalah laporan berisi analisa problem dan rancangan NF.  
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3. Kriteria penilaian: menggunakan rubrik penilaian yang terdapat pada bagian E. 
 

 

6. Materi evolving artificial neural networks (evolving ANN). 

Kode mata Kuliah CIG4B3 

Nama Mata Kuliah Soft Computing 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Memahami evolving ANN sebagai salah satu metode 

pada SC yang menggabungkan EA dan ANN. 

 Mengetahui kelebihan dan kekurangan evolving ANN. 

 Dapat menerapkan evolving ANN dalam memecahkan 

sebuah permasalahan. 

Pertemuan ke 16 

Tugas ke 6 

4. Tujuan tugas: 
a. Mendukung tercapainya kemampuan akhir yang diharapkan. 
b. Melatih mahasiswa belajar secara pro-aktif. 
c. Melatih kemampuan analisis, teknis, dan kerjasama mahasiswa. 
 

5. Uraian Tugas: 
a. Diberikan beberapa studi kasus yang dapat diselesaikan dengan evolving ANN. 
b. Mahasiswa secara berkelompok menganalisa problem yang ada, merancang evolving 

ANN untuk menyelesaikan problem tersebut. 
c. Output tugas keenam adalah laporan berisi analisa problem dan rancangan evolving 

ANN.  
 

6. Kriteria penilaian: menggunakan rubrik penilaian yang terdapat pada bagian E. 
 

 

7. Materi evolving fuzzy. 

Kode mata Kuliah CIG4B3 

Nama Mata Kuliah Soft Computing 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Memahami evolving fuzzy systems sebagai salah satu 

metode pada SC yang menggabungkan EA dan fuzzy 

systems. 

 Mengetahui kelebihan dan kekurangan evolving fuzzy 

systems. 

 Dapat menerapkan evolving fuzzy systems dalam 

memecahkan sebuah permasalahan. 

Pertemuan ke 19 
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Tugas ke 7 

7. Tujuan tugas: 
a. Mendukung tercapainya kemampuan akhir yang diharapkan. 
b. Melatih mahasiswa belajar secara pro-aktif. 
c. Melatih kemampuan analisis, teknis, dan kerjasama mahasiswa. 
 

8. Uraian Tugas: 
a. Diberikan beberapa studi kasus yang dapat diselesaikan dengan evolving fuzzy. 
b. Mahasiswa secara berkelompok menganalisa problem yang ada, merancang evolving 

fuzzy untuk menyelesaikan problem tersebut. 
c. Output tugas ketujuh adalah laporan berisi analisa problem dan rancangan evolving 

fuzzy.  
 

9. Kriteria penilaian: menggunakan rubrik penilaian yang terdapat pada bagian E. 
 

 

8. Materi fuzzy evolutionary algorithms (fuzzy EA). 

Kode mata Kuliah CIG4B3 

Nama Mata Kuliah Soft Computing 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Memahami fuzzy evolutionary algorithms (fuzzy EA) 

sebagai salah satu metode pada SC yang 

menggabungkan EA dan fuzzy system. 

 Mengetahui kelebihan dan kekurangan fuzzy EA. 

 Dapat menerapkan fuzzy EA dalam memecahkan 

sebuah permasalahan. 

Pertemuan ke 21 

Tugas ke 8 

10. Tujuan tugas: 
a. Mendukung tercapainya kemampuan akhir yang diharapkan. 
b. Melatih mahasiswa belajar secara pro-aktif. 
c. Melatih kemampuan analisis, teknis, dan kerjasama mahasiswa. 
 

11. Uraian Tugas: 
a. Diberikan beberapa studi kasus yang dapat diselesaikan dengan fuzzy EA. 
b. Mahasiswa secara berkelompok menganalisa problem yang ada, merancang fuzzy EA 

untuk menyelesaikan problem tersebut. 
c. Output tugas kedelapan adalah laporan berisi analisa problem dan rancangan fuzzy EA.  
 

12. Kriteria penilaian: menggunakan rubrik penilaian yang terdapat pada bagian E. 
 

 

9. Materi studi kasus, penulisan paper, dan presentasi paper secara berkelompok. 
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Kode mata Kuliah CIG4B3 

Nama Mata Kuliah Soft Computing 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah di 

dunia nyata menggunakan SC, yang terdiri atas: 

 Pemodelan. 

 Pembuatan arsitektur dan desain SC. 

 Pencarian solusi menggunakan SC. 

Pertemuan ke 23 

Tugas ke 9 

13. Tujuan tugas: 
a. Mendukung tercapainya kemampuan akhir yang diharapkan. 
b. Melatih mahasiswa belajar secara pro-aktif. 
c. Melatih kemampuan analisis, teknis, dan kerjasama mahasiswa. 
d. Melatih kemampuan scientific writing dan presentasi. 
 

14. Uraian Tugas: 
d. Diberikan beberapa studi kasus yang dapat diselesaikan dengan teknik-teknik SC. 
e. Mahasiswa secara berkelompok menganalisa problem yang ada, merancang dan 

membangun SC untuk menyelesaikan problem tersebut. 
f. Output tugas kesembilan adalah laporan tugas dengan format paper konferensi.  
 

15. Kriteria penilaian: menggunakan rubrik penilaian yang terdapat pada bagian E. 
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E. PENILAIAN DENGAN RUBRIK 

Rubrik penilaian tugas individu/kelompok, UTS, dan Tugas Besar 

Jenjang 

(Grade) 
Angka (Skor) Deskripsi Perilaku (Indikator) 

Istimewa 90 < Skor 

- Ide yang dikemukakan sesuai dengan permasalahan 

- Inovatif 

- Mampu menyelesaikan permasalahan 

- Adanya analisis dan penjelasan yang komprehensif 

Sangat Baik 80 < Skor ≤ 90 
- Ide yang dikemukakan sesuai dengan permasalahan 

- Mampu menyelesaikan permasalahan 

- Adanya analisis dan penjelasan yang komprehensif 

Baik 70 < Skor ≤ 80 
- Ide yang dikemukakan sesuai dengan permasalahan 

- Mampu menyelesaikan permasalahan 

- Adanya analisis dan penjelasan yang cukup komprehensif 

Cukup Baik 60 < Skor ≤ 70 
- Ide yang dikemukakan sesuai dengan permasalahan 

- Mampu menyelesaikan permasalahan 

- Ada penjelasan dan analisis namun kurang komprehensif 

Cukup 50 < Skor ≤ 60 
- Ide yang dikemukakan sesuai dengan permasalahan 

- Mampu menyelesaikan permasalahan 

- Ada analisis dan penjelasan namun tidak komprehensif 

Kurang 40 < Skor ≤ 50 
- Ide yang dikemukakan sesuai dengan permasalahan 

- Kurang mampu menyelesaikan permasalahan 

- Tidak ada analisis dan penjelasan. 

Sangat 

Kurang 
Skor ≤ 40 

- Ide yang dikemukakan kurang sesuai dengan 

permasalahan 

- Tidak mampu menyelesaikan permasalahan 

- Tidak ada analisis dan penjelasan. 
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F. PENENTUAN NILAI AKHIR MATA KULIAH 

Berikut adalah komponen penentu nilai akhir mata kuliah yang digunakan, 

Komponen Bobot 

Tugas perorangan/kelompok 40% 

UTS 30% 

Tugas Besar (paper) 30% 

 

Berikut adalah penentuan indeks nilai akhir mata kuliah yang digunakan, 

Nilai Skor Matakuliah (NSM) Nilai Mata Kuliah (NMK) 

80 < NSM A 

70 < NSM ≤ 80 AB 

65 < NSM ≤ 70 B 

60 < NSM ≤ 65 BC 

50 < NSM ≤ 60 C 

40 < NSM ≤ 50 D 

NSM ≤ 40 E 

 

 


