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A. PROFIL MATA KULIAH 

IDENTITAS MATA KULIAH 

Nama Mata Kuliah : Metode Formal 

Kode Mata Kuliah : CIG4F3 

SKS  : 3 (tiga) 

Jenis : Mata kuliah pilihan 

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

  Tutorial/ responsi (tentatif) = 1 jam per pekan 

(tentatif) 

Semester / Tingkat : 7 (tujuh) atau 8 (delapan)/ 4 (empat) 

Pre-requisite : Dasar Algoritma dan Pemrograman (KUG1C3), Algoritma dan 

Struktur Data (CSG2A3), Logika Matematika (MUG2B3), 

Matematika Diskret (MUG2A3). 

Co-requisite : Rekayasa Perangkat Lunak (CSG2J3), Desain dan Analisis Algoritma 

(CSG3F3) 

Bidang Kajian : Analisis dan pengembangan sistem cerdas. 

 

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 
Mata kuliah Metode Formal ditujukan untuk memperkenalkan kebutuhan terhadap kerangka 

pendekatan formal dalam rekayasa perangkat lunak, terutama yang bersifat kritis dan bermutu 

tinggi. Kuliah ini memberikan landasan teori yang kokoh berbasis logika, dengan memperkenalkan 

beberapa logika yang dipakai dalam pemodelan dan analisis program atau sistem yang melibatkan 

komputer. Mahasiswa akan diperkenalkan dengan logika temporal (LTL dan CTL) dan logika Hoare 

(Hoare triplet). Mahasiswa juga akan diperkenalkan dengan bahasa pemrograman model checker 

NuSMV dan Eiffel sebagai alat bantu analisis dalam metode formal. Setelah mengikuti perkuliahan, 

mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan dasar dalam memakai kerangka formal pada rekayasa 

perangkat lunak. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Anne Kaldewaij. Programming: The Derivation of Algorithms. Prentice Hall. 1990. 

2. Mordechai Ben-Ari. Mathematical Logic for Computer Science, 2nd Edition. Springer Verlag. 

2001. 

3. Jean-François Monin and Michael G. Hinchey. Understanding Formal Methods. London: Springer 

Verlaag. 2003. 

4. Michael Huth and Mark Ryan. Logic in Computer Science: Modeling and Reasoning about System, 

2nd Edition. Cambridge University Press. 2004. (Referensi utama). 

5. T. H. Cormen, et al. Introduction to Algorithms, 3rd Edition. MIT Press. 2009. 

6. Michael Fischer. Practical Formal Methods Using Temporal Logics. John Wiley and Sons, Ltd. 

2011. 

7. Kenneth H. Rosen. Discrete Mathematics and Its Applications, 7th Edition. McGraw-Hill. 2012. 
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B. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Referensi 

Acuan 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

1  Telah mengetahui 

aturan 

perkuliahan. 

 Mampu 

mendeskripsikan 

gambaran besar 

metode formal 

dalam rekayasa 

sistem dengan 

bahasa sendiri. 

 Memiliki akses 

terhadap 

referensi acuan. 

1. Pengenalan aturan 

perkuliahan Metode 

Formal. 

2. Deskripsi perkuliahan 

Metode Formal dan 

keterkaitannya 

dengan beberapa 

perkuliahan lain. 

3. Referensi yang 

digunakan dalam 

perkuliahan. 

Pengenalan 

referensi [1], 

[2]. [3], [4], [5], 

[6], [7]. 

Ceramah dan 

diskusi. 

Mahasiswa mengetahui:  

1. aturan dan tujuan perkuliahan 

Metode Formal, 

2. deskripsi dan urgensi metode 

formal dalam rekasaya sistem, 

3. referensi acuan yang 

digunakan dalam perkuliahan. 

0% 

2  Mampu 

menjelaskan garis 

besar materi-

materi yang 

dibahas dalam 

perkuliahan 

Metode Formal. 

 Mengetahui 

keterkaitan antara 

materi yang akan 

1. Garis besar materi-

materi yang akan 

dibahas dalam 

perkuliahan Metode 

Formal. 

2. Pembahasan singkat 

referensi yang akan 

digunakan dalam 

perkuliahan Metode 

Pengenalan 

referensi [1], 

[2], [3], [4], [5], 

[6], [7]. 

Ceramah dan 

diskusi. 

Mahasiswa mengetahui: 

1. materi-materi yang akan 

dibahas dalam perkuliahan 

Metode Formal, 

2. referensi yang terkait dengan 

masing-masing materi yang 

dibahas dalam perkuliahan. 

0% 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Referensi 

Acuan 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

dibahas dengan 

referensi yang 

digunakan. 

Formal. 

3  Mampu 

menjelaskan 

sintaks formula 

logika proposisi. 

 Mengenal formula 

(yang terbentuk 

dengan baik/ well-

formed formula) 

dalam logika 

proposisi. 

 Dapat 

menentukan nilai 

kebenaran dari 

suatu formula 

logika proposisi. 

1. Review logika 

proposisi. 

2. Sintaks formula logika 

proposisi. 

3. Formula yang 

terbentuk dengan 

baik (well-formed 

formula) dalam logika 

proposisi. 

4. Semantik formula 

logika proposisi. 

5. Penentuan semantik 

formula logika 

proposisi dengan 

tabel kebenaran. 

[2, Bab 2], [4, 

Bab 1], [7, Bab 

1] 

Ceramah, diskusi, 

dan latihan. 

Mahasiswa mengetahui: 

1. sintaks formula logika 

proposisi, 

2. cara menulis formula logika 

proposisi dengan benar, 

3. semantik formula logika 

proposisi, 

4. cara menentukan nilai 

kebenaran suatu formula 

dengan tabel kebenaran. 

5% 

4  Mampu 

mentranslasikan 

kalimat dalam 

bahasa alami 

(natural language) 

ke formula logika 

proposisi. 

1. Translasi dari bahasa 

alami (natural 

language) ke formula 

logika proposisi. 

2. Tranlasi dari formula 

logika proposisi ke 

[4, Bab 1], [7, 

Bab 1] 

Ceramah, diskusi, 

dan latihan. 

Mahasiswa mampu: 

1. mentranslasikan kalimat dalam 

bahasa alami (natural 

language) ke formula logika 

proposisi, 

2. mentranslasikan formula logika 

proposisi ke kalimat dalam 

5% 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Referensi 

Acuan 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

 Mampu 

mentranslasikan 

formula logika 

proposisi ke 

kalimat dalam 

bahasa alami. 

bahasa alami. bahasa alami. 

5-6  Mampu 

menggunakan 

hukum-hukum 

aljabar logika 

proposisi untuk 

mengetahui 

ekivalensi dua 

formula. 

 Mampu 

melakukan 

penarikan 

kesimpulan dari 

beberapa premis 

pada logika 

proposisi. 

1. Hukum-hukum 

aljabar logika 

proposisi. 

2. Kesetaraan/ 

ekivalensi formula 

logika proposisi. 

3. Inferensi (penarikan 

kesimpulan) untuk 

logika proposisi. 

[2, Bab 2], [4, 

Bab 1], [7, Bab 

1] 

Ceramah, diskusi, 

dan latihan. 

Mahasiswa memahami: 

1. cara memeriksa kesetaraan dua 

formula logika proposisi tanpa 

memakai tabel kebenaran, 

2. cara penarikan kesimpulan dari 

beberapa premis dalam logika 

proposisi tanpa memakai tabel 

kebenaran. 

5% 

7-8  Mampu 

mengklasifikan 

apakah sebuah 

formula logika 

1. Formula logika 

proposisi yang 

bersifat kontradiksi, 

terpenuhi (satisfiable) 

[2, Bab 2], [4, 

Bab 1], [7, Bab 

1] 

Ceramah, diskusi, 

dan latihan; 

pemberian PR 1. 

Mahasiswa memahami: 

1. cara mengklasifikasikan formula 

logika proposisi berdasarkan 

semantiknya (kontradiksi, 

5% 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Referensi 

Acuan 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

proposisi bersifat 

kontradiksi, 

terpenuhi 

(satisifiable), atau 

absah (valid). 

 Mampu 

memodelkan 

spesifikasi suatu 

sistem sederhana 

secara formal 

dengan logika 

proposisi. 

 Mampu 

menjelaskan 

konsistensi dari 

spesifikasi formal 

suatu sistem yang 

ditulis dalam 

formula logika 

proposisi. 

 Mampu memakai 

model checker 

NuSMV untuk 

memeriksa 

semantik formula 

logika proposisi. 

dan absah (valid). 

2. Pemodelan spesifikasi 

formal sistem 

sederhana dengan 

logika proposisi. 

3. Konsistensi dari 

spesifikasi formal 

suatu sistem yang 

ditulis dalam formula 

logika proposisi. 

4. Pengenalan model 

chekcer NuSMV untuk 

logika proposisi. 

terpenuhi/ satisfiable, atau 

absah/ valid), 

2. cara memodelkan spesifikasi 

sistem sederhana secara formal 

dengan formula logika proposisi, 

3. cara memeriksa konsistensi dari 

spesifikasi formal suatu sistem 

sederhana yang ditulis dalam 

formula logika proposisi, 

4. cara memakai NuSMV untuk 

memeriksa semantik formula 

logika proposisi. 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Referensi 

Acuan 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

9  Mampu 

menjelaskan 

sintaks logika 

predikat. 

 Mengenal formula 

(yang terbentuk 

dengan baik/ well-

formed formula) 

dalam logika 

predikat. 

 Dapat 

menentukan nilai 

kebenaran dari 

suatu formula 

logika predikat. 

1. Review logika predikat 

orde satu (first-order 

predicate logic). 

2. Sintaks formula logika 

predikat. 

3. Formula yang 

terbentuk dengan baik 

(well-formed formula) 

dalam logika predikat. 

4. Semantik formula 

logika predikat. 

[2, Bab 5], [4, 

Bab 2], [7, Bab 

1] 

Ceramah, diskusi, 

dan latihan. 

Mahasiswa memahami: 

1. sintaks formula logika predikat, 

2. cara menulis lformula logika 

predikat dengan benar, 

3. semantik formula logika 

predikat, 

4. penentuan semantik formula 

logika predikat atas model 

tertentu. 

5% 

10  Mampu 

mentranslasikan 

kalimat dalam 

bahasa alami 

(natural language) 

ke formula logika 

predikat. 

 Mampu 

mentranslasikan 

formula logika 

1. Tranlasi dari kalimat 

dalam bahasa alami 

(natural language) ke 

formula logika 

predikat. 

2. Tranlasi dari formula 

logika predikat ke 

kalimat dalam bahasa 

alami. 

[4, Bab 2], [7, 

Bab 1] 

Ceramah, diskusi, 

dan latihan. 

Mahasiswa mampu: 

1. mentranslasikan kalimat dalam 

bahasa alami (natural language) 

ke dalam formula logika 

predikat, 

2. mentranslasikan formula logika 

predikat ke dalam kalimat 

dalam bahasa alami. 

5% 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Referensi 

Acuan 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

predikat ke 

kalimat dalam 

bahasa alami. 

11-12  Mampu 

menggunakan 

hukum-hukum 

aljabar logika 

predikat untuk 

mengetahui 

ekivalensi dua 

formula. 

 Mampu 

melakukan 

penarikan 

kesimpulan dari 

beberapa premis 

pada logika 

predikat. 

1. Hukum-hukum aljabar 

logika predikat. 

2. Kesetaraan/ ekivalensi 

formula logika 

predikat. 

3. Inferensi (penarikan 

kesimpulan) untuk 

logika predikat. 

[2, Bab 5], [4, 

Bab 2], [7, Bab 

1] 

Ceramah, diskusi, 

dan latihan. 

Mahasiswa memahami: 

1. cara memeriksa kesetaraan dua 

formula logika predikat, 

2. cara penarikan kesimpulan dari 

beberapa premis dalam logika 

predikat. 

5% 

13-14  Mampu 

mengklasifikan 

apakah sebuah 

formula logika 

predikat bersifat 

kontradiksi, 

terpenuhi 

1. Formula logika 

predikat yang 

bersifat kontradiksi, 

terpenuhi 

(satisfiable) dan 

absah (valid), 

2. Pemodelan 

[2, Bab 5], [4, 

Bab 2], [7, Bab 

1] 

Ceramah, diskusi, 

dan latihan; 

pemberian PR 2. 

Mahasiswa memahami: 

1. cara mengklasifikasikan 

formula logika predikat 

berdasarkan semantiknya 

(kontradiksi, terpenuhi/ 

satisfiable, atau absah/ valid), 

2. cara memodelkan spesifikasi 

5% 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Referensi 

Acuan 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

(satisifiable), atau 

absah (valid). 

 Mampu 

memodelkan 

spesifikasi suatu 

sistem sederhana 

secara formal 

dengan formula 

logika predikat. 

 Mampu 

menjelaskan 

konsistensi dari 

spesifikasi formal 

suatu sistem ayng 

ditulis dalam 

logika predikat. 

 Mampu 

menjelaskan 

kendala yang 

dapat ditemui 

dalam pemakaian 

logika predikat. 

spesifikasi formal 

sistem sederhana 

dengan logika 

predikat. 

3. Konsistensi dari 

spesifikasi formal 

suatu sistem 

sederhana yang 

ditulis dalam formula 

logika predikat. 

4. Keterbatasan logika 

predikat. 

sistem sederhana secara 

formal dengan formula logika 

predikat, 

3. cara memeriksa konsistensi 

dari spesifikasi formal suatu 

sistem sederhana yang ditulis 

dalam formula logika predikat, 

4. keterbasan yang dapat ditemui 

dalam pemakaian logika 

predikat. 

15-17  Mampu 

menjelaskan cara 

penulisan formula 

1. Pengenalan LTL: 

Logika Temporal Linier 

(linear time temporal 

[2, Bab 11], [3, 

Bab 8], [4, Bab 

3], [6] 

Ceramah, diskusi, 

dan latihan. 

1. Mahasiswa mengenal LTL 

sebagai logika temporal yang 

nilai kebenarannya dapat 

10% 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Referensi 

Acuan 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

LTL yang benar 

(terbentuk dengan 

baik/ well-formed 

formula). 

 Mampu 

mendeskripsikan 

semantik formula 

LTL dalam bahasa 

alami. 

 Mampu 

menentukan 

semantik formula 

LTL atas model 

linier sederhana. 

 Mampu 

menentukan 

semantik formula 

LTL atas struktur 

Kripke sederhana. 

 Dapat memakai 

model checker 

NuSMV sebagai 

alat bantu dalam 

penentuan 

semantik formula 

logic). 

2. Sintaks formula LTL.  

3. Semantik formula LTL 

atas suatu model 

linier sederhana. 

4. Semantik formula LTL 

atas suatu struktur 

Kripke sederhana. 

5. Penentuan semantik 

formula LTL atas 

struktur Kripke 

sederhana memakai 

model checker 

NuSMV. 

bergantung terhadap waktu. 

2. Mahasiswa dapat menuliskan 

formula LTL dengan benar dan 

sesuai sintaksnya. 

3. Mahasiswa mampu menentukan 

semantik formula LTL atas model 

linier sederhana. 

4. Mahasiswa mampu menentukan 

semantik formula LTL atas model 

Kripke sederhana. 

5. Mahasiswa dapat memakai 

model checker NuSMV sebagai 

alat bantu penentuan semantik 

formula LTL atas struktur Kripke 

sederhana. 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Referensi 

Acuan 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

LTL atas struktur 

Kripke sederhana. 

18-19  Mampu 

mentranslasikan 

kalimat dalam 

bahasa alami 

(natural language) 

ke formula LTL, 

dan sebaliknya. 

 Dapat 

memodelkan 

spesifikasi suatu 

sistem sederhana 

dalam formula 

LTL. 

 Mampu 

menggunakan 

model checker 

NuSMV sebagai 

alat bantu untuk 

memeriksa 

konsistensi 

spesifikasi formal 

sistem sederhana 

yang ditulis dalam 

1. Translasi dari bahasa 

alami (natural 

language) ke formula 

LTL, dan sebaliknya. 

2. Pemodelan spesifikasi 

formal suatu sistem 

sederhana dalam 

formula LTL. 

3. Pemeriksaan 

konsistensi spesifikasi 

formal sistem yang 

ditulis dalam formula 

LTL menggunakan 

model checker NuSMV. 

[2, Bab 11], [3, 

Bab 8], [4, Bab 

3], [6] 

Ceramah, diskusi, 

dan latihan; 

pemberian PR 3. 

1. Mahasiswa dapat 

mentranslasikan kalimat dalam 

bahasa alami (natural language) 

ke dalam formula LTL, dan 

sebaliknya, 

2. Mahasiswa dapat memodelkan 

spesifikasi suatu sistem 

sederhana dalam formula LTL. 

3. Mahasiswa dapat memakai 

model chekcer NuSMV untuk 

memeriksa konsistensi dari 

spesifikasi formal sistem yang 

ditulis memakai formula LTL. 

10% 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Referensi 

Acuan 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

formula LTL. 

20-22  Mampu 

menjelaskan cara 

penulisan formula 

CTL yang benar 

(terbentuk dengan 

baik/ well-formed 

formula). 

 Mampu 

mendeskripsikan 

semantik formula 

CTL dalam bahasa 

alami. 

 Mampu 

menentukan 

semantik formula 

CTL atas struktur 

Kripke sederhana. 

 Dapat memakai 

model checker 

NuSMV sebagai 

alat bantu dalam 

penentuan 

semantik formula 

CTL atas struktur 

1. Pengenalan CTL: 

Computation Tree 

Logic. 

2. Sintaks formula CTL. 

3. Semantik formula CTL 

atas suatu struktur 

Kripke sederhana. 

4. Perbedaan antara LTL 

dan CTL. 

5. Penentuan semantik 

formula CTL atas 

struktur Kripke 

sederhana memakai 

model checker NuSMV. 

[2, Bab 11], [3, 

Bab 8], [4, Bab 

3], [6] 

Ceramah, diskusi, 

dan latihan. 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan 

perbedaan keekspresifan 

(expressiveness) antara LTL dan 

CTL. 

2. Mahasiswa dapat menuliskan 

formula CTL dengan benar dan 

sesuai sintaksnya. 

3. Mahasiswa mampu 

menentukan semantik formula 

CTL atas model Kripke 

sederhana. 

4. Mahasiswa dapat memakai 

model checker NuSMV sebagai 

alat bantu penentuan semantik 

formula CTL atas struktur Kripke 

sederhana. 

10% 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Referensi 

Acuan 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

Kripke sederhana. 

23-24  Mampu 

mentranslasikan 

kalimat dalam 

bahasa alami 

(natural language) 

ke formula CTL, 

dan sebaliknya. 

 Dapat 

memodelkan 

spesifikasi suatu 

sistem sederhana 

dalam formula 

CTL. 

 Mampu 

menggunakan 

model checker 

NuSMV sebagai 

alat bantu untuk 

memeriksa 

konsistensi 

spesifikasi formal 

sistem sederhana 

yang ditulis dalam 

formula CTL. 

1. Translasi dari bahasa 

alami (natural 

language) ke formula 

CTL, dan sebaliknya. 

2. Pemodelan spesifikasi 

formal suatu sistem 

sederhana dalam 

formula CTL. 

3. Pemeriksaan 

konsistensi spesifikasi 

formal sistem yang 

ditulis dalam formula 

CTL menggunakan 

NuSMV. 

[2, Bab 11], [3, 

Bab 8], [4, Bab 

3], [6] 

Ceramah, diskusi, 

dan latihan; 

pemberian PR 4. 

1. Mahasiswa dapat 

mentranslasikan kalimat dalam 

bahasa alami (natural language) 

ke dalam formula CTL, dan 

sebaliknya, 

2. Mahasiswa dapat memodelkan 

spesifikasi suatu sistem 

sederhana dalam formula CTL. 

3. Mahasiswa dapat memakai 

model chekcer NuSMV untuk 

memeriksa konsistensi dari 

spesifikasi formal sistem yang 

ditulis memakai formula CTL. 

10% 



13 

 

Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Referensi 

Acuan 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

25  Mengenal guarded 

command 

language dan 

Hoare triplet 

sebagai kerangka 

kerja (framework) 

dalam verifikasi 

program. 

 Mampu 

menentukan ruang 

status (state 

space) dari 

variabel yang 

digunakan dalam  

suatu program. 

 Mampu 

mengidentifkasi 

kondisi awal (pre-

condition) dan 

kondisi akhir (post-

condition) dari 

suatu spefisifikasi 

program. 

 Mampu 

menjelaskan 

1. Pengenalan verifikasi 

program dengan 

guarded command 

language dan Hoare 

triplet. 

2. Ruang status (state 

space) sebagai bagian 

dari spesifikasi 

program. 

3. Kondisi awal (pre-

condition) sebagai 

bagian dari spesifikasi 

program. 

4. Kondisi akhir (post-

condition) sebagai 

bagian dari spesifikasi 

program. 

5. Pengertian kebenaran 

(correctness) dari suatu 

program: kebenaran 

parsial (partial 

correctness) dan 

kebenaran total (total 

correctness). 

[1, Bab 2], [2, 

Bab 9], [3, Bab 

4], [4, Bab 4], 

[7, Bab 5.5] 

Ceramah, diskusi, 

dan latihan. 

Mahasiswa memiliki: 

1. kemampuan dalam 

mengidentifikasi ruang status 

(state space), kondisi awal (pre-

condition), dan kondisi akhir 

(post-condition) dari suatu 

program, 

2. kemampuan dasar untuk 

menjelaskan terminologi 

keberaran (correctness) dari 

suatu program. 

5% 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Referensi 

Acuan 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

definisi kebenaran 

(correctness) dari 

suatu program. 

26  Mampu 

menjelaskan dan 

memberikan 

gambaran besar 

terkait sifat-sifat 

Hoare triplet. 

 Mampu 

memperlemah 

(jika mungkin) 

kondisi awal (pre-

condition) dari 

suatu spesifikasi 

program 

sederhana. 

 Mampu 

memperkuat (jika 

mungkin) kondisi 

akhir (post-

condition) dari 

suatu spesifikasi 

program 

sederhana. 

1. Sifat-sifat dasar Hoare 

triplet. 

2. Kondisi awal terlemah 

(weakest pre-

condition). 

3. Analisis dan verifikasi 

perintah skip. 

4. Analisis dan verifikasi 

perintah assignment 

sederhana. 

[1, Bab 2], [2, 

Bab 9], [3, Bab 

4], [4, Bab 4], 

[7, Bab 5.5] 

Ceramah, diskusi, 

dan latihan. 

Mahasiswa memiliki: 

1. kemampuan untuk melakukan 

verifikasi program sederhana 

yang melibatkan perintah skip, 

dan assignment sederhana, 

2. kemampuan untuk 

memperlemah (jika mungkin) 

kondisi awal (pre-condition) dari 

suatu spesifikasi program 

sederhana, 

3. kemampuan untuk memperkuat 

(jika mungkin) kondisi akhir 

(post-condition) dari suatu 

spesifikasi program sederhana, 

4. kemampuan untuk menentukan 

kondisi awal terlemah (weakest 

pre-condition) dari suatu 

program agar berjalan dengan 

benar. 

5% 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Referensi 

Acuan 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

 Mampu 

melakukan analisis 

dan verifikasi 

perintah skip dan 

assignment dari 

program 

sederhana. 

27  Mampu 

melakukan analisis 

dan verifikasi 

program 

sederhana dengan 

gabungan perintah 

assignment dan 

catenation. 

 Mampu 

melakukan analisis 

dan verifikasi 

program 

sederhana dengan 

perintah selection 

(if then else 

statement). 

1. Analisis dan verifikasi 

verifikasi program 

dengan perintah 

assignment dan 

catenation. 

2. Analisis dan verifikasi 

program dengan 

perintah selection (if 

then else statement). 

[1, Bab 2], [2, 

Bab 9], [3, Bab 

4], [4, Bab 4], 

[7, Bab 5.5] 

Ceramah, diskusi, 

dan latihan. 

Mahasiswa memiliki: 

1. kemampuan untuk melakukan 

verifikasi program sederhana 

yang melibatkan gabungan 

perintah assignment dan 

catenation, 

2. kemampuan untuk melakukan 

verifikasi program sederhana 

yang melibatkan perintah 

selection (if then else 

statement). 

5% 

28  Mampu 

melakukan analisis 

1. Analisis dan verifikasi 

program dengan 

[1, Bab 2], [2, 

Bab 9], [3, Bab 

Ceramah, diskusi, 

dan latihan; 

Mahasiswa memiliki: 

1. Kemampuan untuk melakukan 

5% 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Referensi 

Acuan 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

dan verifikasi loop 

menggunakan 

loop invariant 

seperti pada 

referensi [5, Bab 

2]. 

 Mampu 

menentukan loop 

invariant dari 

beberapa 

program/ 

algoritma 

sederhana 

(searching, 

sorting). 

 Mengenal notasi 

Hoare triplet 

untuk loop. 

 Mengenal loop 

variant dan dapat 

menentukan loop 

variant dari 

beberapa program 

sederhana. 

perintah perulangan 

(loop). 

2. Pembuktian loop 

dengan loop invariant: 

initialization, 

maintenance 

(iteration), dan 

termination. 

3. Pengenalan notasi 

verifikasi loop dengan 

Hoare triplet. 

4. Pengenalan loop 

variant. 

5. Pengenalan bahasa 

pemrograman Eiffel 

(tentatif). 

4], [4, Bab 

4],[5, Bab 2] 

[7, Bab 5.5] 

pemberian PR 5. verifikasi program/ algoritma 

sederhana yang menggunakan 

loop dengan loop invariant, 

2. kemampuan untuk 

mengidentifikasi loop invariant 

dari beberapa program/ 

algoritma sederhana, 

3. kemampuan untuk menuliskan 

loop invariant dari suatu 

program dalam notasi Hoare 

triplet, 

4. kemampuan untuk 

mengidentifikasi loop variant 

dari suatu program/ algoritma 

sederhana, 

5. kemampuan pemrograman 

dasar dalam bahasa Eiffel 

(tentatif). 
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C. RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

1. Materi pengenalan perkuliahan Metode Formal, keterkaitannya dengan perkuliahan lain, 

garis besar materi yang dibahas, dan referensi yang digunakan. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Telah mengetahui aturan perkuliahan. 

 Mampu mendeskripsikan gambaran besar 

metode formal dalam rekayasa sistem 

dengan bahasa sendiri. 

 Memiliki akses terhadap referensi acuan. 

 Mampu menjelaskan garis besar materi-

materi yang dibahas dalam perkuliahan 

Metode Formal. 

 Mengetahui keterkaitan antara materi yang 

akan dibahas dengan referensi yang 

digunakan. 

Nama Kajian 1. Pengenalan aturan perkuliahan Metode 

Formal. 

2. Deskripsi perkuliahan Metode Formal dan 

keterkaitannya dengan beberapa perkuliahan 

lain. 

3. Referensi yang digunakan dalam perkuliahan. 

Nama Strategi Ceramah dan diskusi. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 1, 2. 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi kelompok dilakukan di 
kelas maupun melalui IDEA/ blog 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. 
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Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 

 

2. Materi logika proposisi, logika predikat, LTL, CTL, guarded command language, dan Hoare 

triplet. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Kemampuan akhir untuk materi logika 

proposisi pada pertemuan 3 – 6. 

 Kemampuan akhir untuk materi logika 

predikat pada pertemuan 9 – 12. 

 Kemampuan akhir untuk materi LTL pada 

pertemuan 15 – 17. 

 Kemampuan akhir untuk materi CTL pada 

pertemuan 20 – 22. 

 Kemampuan akhir untuk materi guarded 

command language dan Hoare triplet pada 

pertemuan 25 – 27. 

Nama Kajian 1. Logika proposisi (pertemuan 3, 4,5,6). 

2. Logika predikat (pertemuan 9, 10, 11, 12). 

3. LTL (pertemuan 15, 16, 17). 

4. CTL (pertemuan 20, 21, 22). 

5. Guarded command language dan Hoare 

triplet (pertemuan 25, 26, 27). 

Nama Strategi Ceramah, diskusi, dan latihan. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 
25, 26, 27. 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi kelompok dilakukan di 
kelas maupun melalui IDEA/ blog sebagai media 
e-learning, latihan diberikan untuk mengasah 
daya analisis dan kemampuan teknis 
mahasiswa dalam memecahkan permasalahan 
yang ada. 

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. 
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Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan latihan sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan latihan dengan baik sesuai 

dengan arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 

 
3. Materi logika proposisi, logika predikat, LTL, CTL, guarded command language, dan Hoare 

triplet. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Kemampuan akhir untuk materi logika 

proposisi pada pertemuan 7 – 8. 

 Kemampuan akhir untuk materi logika 

predikat pada pertemuan 13 – 14. 

 Kemampuan akhir untuk materi LTL pada 

pertemuan 18 – 19. 

 Kemampuan akhir untuk materi CTL pada 

pertemuan 23 – 24. 

 Kemampuan akhir untuk materi guarded 

command language dan Hoare triplet pada 

pertemuan 28. 

Nama Kajian 1. Logika proposisi (pertemuan 7, 8). 

2. Logika predikat (pertemuan 13, 14). 

3. LTL (pertemuan 18, 19). 

4. CTL (pertemuan23, 24). 

5. Guarded command language dan Hoare 

triplet (pertemuan 28). 

Ceramah, diskusi, dan latihan. Ceramah, diskusi, latihan, dan pemberian PR. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 7, 8, 13, 14, 23, 24, 28 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi kelompok dilakukan di 
kelas maupun melalui IDEA/ blog sebagai media 
e-learning, latihan diberikan untuk mengasah 
daya analisis dan kemampuan teknis 
mahasiswa dalam memecahkan permasalahan 
yang ada, PR diberikan untuk melatih 
mahasiswa dalam membuat laporan tertulis 
terkait tugas atau projek yang harus dikerjakan. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 
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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 latihan dan tugas 
sebagai sarana berlatih dan evaluasi 
diri kepada mahasiswa. 

Mengerjakan latihan dan 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. PR 1: logika proposisi 

Kode mata Kuliah CIG4F3 

Nama Mata Kuliah Metode Formal 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Dapat menentukan nilai kebenaran dari suatu formula 

logika proposisi. 

 Mampu mentranslasikan kalimat dalam bahasa alami 

(natural language) ke formula logika proposisi, dan 

sebaliknya. 

 Mampu memeriksa ekivalensi dua formula logika 

proposisi. 

 Mampu melakukan penarikan kesimpulan dari 

beberapa premis dalam logika proposisi. 

 Mampu mengklasifikan formula logika proposisi 

berdasarkan semantiknya. 

 Mampu memodelkan dan memeriksa konsistensi dari 

spesifikasi formal suatu sistem sederhana yang 

dideskripsikan dengan formula logika proposisi. 

 Mampu membuat script program dengan bahasa 

NuSMV untuk memeriksa semantik formula logika 

proposisi. 

Pertemuan ke 7 

Tugas ke 1 

1. Tujuan tugas: 
Mengasah daya analisis, kemampuan teknis formal, dan kemampuan menulis laporan 
terkait materi logika proposisi; menguji kemampuan mahasiswa dalam menulis script 
program NuSMV untuk formula logika proposisi. 
 

2. Uraian Tugas: 
a. Objek garapan: logika proposisi (sintaks, semantik, inferensi, pemodelan, dan 

implementasi). 
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: tugas tertulis teori logika proposisi dan 

tugas pemrograman dalam bahasa NuSMV; tugas dibatasi untuk dapat dikerjakan 
dalam waktu kurang dari lima hari. 

c. Metode/ cara pengerjaan, acuan yang digunakan: referensi perkuliahan dan tutorial/ 
manual NuSMV; tugas dapat diberikan secara mandiri maupun berkelompok. 

d. Deskripsi luaran (output) tugas yang dihasilkan/ dikerjakan: laporan tertulis dan script 
program yang dapat dieksekusi serta mengeluarkan hasil yang benar. 

 
3. Kriteria penilaian: tugas dinilai berdasarkan: kebenaran ide formal yang ditulis, kebenaran 

notasi ilmiah yang digunakan, readability laporan, program NuSMV yang dihasilkan. 
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2. PR 2: logika predikat 

Kode mata Kuliah CIG4F3 

Nama Mata Kuliah Metode Formal 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Dapat menentukan nilai kebenaran dari suatu formula 

logika predikat. 

 Mampu mentranslasikan kalimat dalam bahasa alami 

(natural language) ke formula logika predikat, dan 

sebaliknya. 

 Mampu memeriksa ekivalensi dua formula logika 

predikat. 

 Mampu melakukan penarikan kesimpulan dari 

beberapa premis dalam logika predikat. 

 Mampu mengklasifikan formula logika predikat 

berdasarkan semantiknya. 

 Mampu memodelkan dan memeriksa konsistensi dari 

spesifikasi formal suatu sistem sederhana yang 

dideskripsikan dengan formula logika predikat. 

Pertemuan ke 13 

Tugas ke 2 

1. Tujuan tugas: 
Mengasah daya analisis, kemampuan teknis formal, dan kemampuan menulis laporan 
terkait materi logika predikat. 
 

2. Uraian Tugas: 
a. Objek garapan: logika predikat (sintaks, semantik, inferensi, dan pemodelan). 
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: tugas tertulis logika predikat, tugas dibatasi 

untuk dapat dikerjakan dalam waktu kurang dari lima hari. 
c. Metode/ cara pengerjaan, acuan yang digunakan: referensi perkuliahan; tugas dapat 

diberikan secara mandiri maupun berkelompok. 
d. Deskripsi luaran (output) tugas yang dihasilkan/ dikerjakan: laporan tertulis. 
 

3. Kriteria penilaian: tugas dinilai berdasarkan: kebenaran ide formal yang ditulis, kebenaran 
notasi ilmiah yang digunakan, dan readability laporan. 

 

3. PR 3: LTL 

Kode mata Kuliah CIG4F3 

Nama Mata Kuliah Metode Formal 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Mampu menuliskan formula LTL sesuai dengan sintaks 

yang benar. 

 Mampu menentukan semantik formula LTL atas 

model sederhana. 

 Dapat mentranslasikan kalimat dalam bahasa alami 
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(natural language) ke formula LTL, dan sebaliknya. 

 Dapat membuat spesifikasi formal suatu sistem 

sederhana dalam formula LTL. 

 Mampu memakai model checker NuSMV untuk 

memeriksa semantik formula LTL atas struktur Kripke 

sederhana. 

Pertemuan ke 18 

Tugas ke 3 

1. Tujuan tugas: 
Mengasah daya analisis, kemampuan teknis formal, dan kemampuan menulis laporan 
terkait materi LTL; menguji kemampuan mahasiswa dalam menulis script program NuSMV 
untuk formula LTL. 
 

2. Uraian Tugas: 
a. Objek garapan: LTL (sintaks, semantik, struktur Kripke/ model untuk LTL, pemodelan 

dengan LTL, dan implementasi). 
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: tugas tertulis teori LTL dan tugas 

pemrograman dalam bahasa NuSMV; tugas dibatasi untuk dapat dikerjakan dalam 
waktu kurang dari lima hari. 

c. Metode/ cara pengerjaan, acuan yang digunakan: referensi perkuliahan dan tutorial/ 
manual NuSMV; tugas dapat diberikan secara mandiri maupun berkelompok. 

d. Deskripsi luaran (output) tugas yang dihasilkan/ dikerjakan: laporan tertulis dan script 
program yang dapat dieksekusi serta mengeluarkan hasil yang benar. 

 
3. Kriteria penilaian: tugas dinilai berdasarkan: kebenaran ide formal yang ditulis, kebenaran 

notasi ilmiah yang digunakan, readability laporan, program NuSMV yang dihasilkan. 

 

4. PR 4: CTL 

Kode mata Kuliah CIG4F3 

Nama Mata Kuliah Metode Formal 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Mampu menuliskan formula CTL sesuai dengan 

sintaks yang benar. 

 Mampu menentukan semantik formula CTL atas 

model sederhana. 

 Dapat mentranslasikan kalimat dalam bahasa alami 

(natural language) ke formula CTL, dan sebaliknya. 

 Mampu memakai model chekcer NuSMV untuk 

memeriksa semantik formula CTL atas struktur Kripke 

sederhana. 

Pertemuan ke 23 

Tugas ke 4 

1. Tujuan tugas: 
Mengasah daya analisis, kemampuan teknis formal, dan kemampuan menulis laporan 
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terkait materi CTL; menguji kemampuan mahasiswa dalam menulis script program NuSMV 
untuk formula CTL. 
 

2. Uraian Tugas: 
a. Objek garapan: CTL (sintaks, semantik, struktur Kripke/ model untuk CTL, dan 

implementasi). 
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: tugas tertulis teori CTL dan tugas 

pemrograman dalam bahasa NuSMV; tugas dibatasi untuk dapat dikerjakan dalam 
waktu kurang dari lima hari. 

c. Metode/ cara pengerjaan: acuan yang digunakan: referensi perkuliahan dan tutorial/ 
manual NuSMV; tugas dapat diberikan secara mandiri maupun berkelompok. 

d. Deskripsi luaran (output) tugas yang dihasilkan/ dikerjakan: laporan tertulis dan script 
program yang dapat dieksekusi serta mengeluarkan hasil yang benar. 

 
3. Kriteria penilaian: tugas dinilai berdasarkan: kebenaran ide formal yang ditulis, kebenaran 

notasi ilmiah yang digunakan, readability laporan, program NuSMV yang dihasilkan. 

 

5. PR 5: Verifikasi program dengan guarded command language dan Hoare triplet. 

Kode mata Kuliah CIG4F3 

Nama Mata Kuliah Metode Formal 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Mampu menentukan kondisi awal (pre-condition), 

kondisi akhir (post-condition), dan ruang status (state 

space) dari suatu program sederhana. 

 Memiliki kemampuan untuk melakukan verifikasi 

program sederhana yang melibatkan perintah skip, 

assignment tunggal, kombinasi assignment dan 

catenation, selection (if then else statement) 

sederhana; dan loop sederhana. 

 Mampu mengidentifikasi loop invariant dari suatu 

program algoritma yang menggunakan loop tunggal. 

 Dapat membuktikan kebenaran suatu loop 

menggunakan loop invariant dan langkah-langkah 

initialization, maintenance, dan termination seperti 

pada referensi [5, Bab 2]. 

 Dapat menulis program sederhana dalam bahasa 

Eiffel (tentatif). 

Pertemuan ke 24 

Tugas ke 5 

1. Tujuan tugas: 
Mengasah daya analisis, kemampuan teknis formal, dan kemampuan menulis laporan 
terkait verifikasi perangkat lunak dengan guarded command language dan Hoare triplet; 
menguji kemampuan mahasiswa dalam bahasa pemrograman Eiffel (tentatif). 

2. Uraian Tugas: 
a. Objek garapan: verifikasi program sederhana menggunakan guarded command 
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language dan Hoare triplet, bahasa pemrograman Eiffel (tentatif). 
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: tugas tertulis teori terkait guarded 

command language dan Hoare triplet; pemrograman dengan bahasa Eiffel jika 
memungkinkan (tentatif); tugas dibatasi untuk dapat dikerjakan dalam waktu kurang 
dari lima hari. 

c. Metode/ cara pengerjaan, acuan yang digunakan: referensi perkuliahan dan tutorial 
pemrograman Eiffel (tentatif) tugas dapat diberikan secara mandiri maupun 
berkelompok. 

d. Deskripsi luaran (output) tugas yang dihasilkan/ dikerjakan: laporan tertulis dan script 
program yang dapat dieksekusi serta mengeluarkan hasil yang benar. 

 
3. Kriteria penilaian: tugas dinillai berdasarkan: kebenaran ide formal yang ditulis, kebenaran 

notasi ilmiah yang digunakan, readability laporan, program Eiffel yang dihasilkan. 
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E. PERSENTASE KOMPONEN PENILAIAN 

1. PR (lima kali)     : 25%, masing-masing 5%. 

2. Ujian Tengah Semester    : 35%. 

3. Ujian Akhir Semester    : 35%. 

4. Lain-lain (presensi, keaktifan di kelas)  : 5%. 
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F. PENILAIAN DENGAN RUBRIK 

Jenjang 

(Grade) 

Angka 

(Skor) 
Deskripsi Perilaku (Indikator) 

A ≥ 80 

Mahasiswa memahami kerangka formal logika yang digunakan pada 

aspek: (1) sintaks; (2) semantik; (3) inferensi/ bukti formal dalam 

penarikan kesimpulan; (4) translasi dari bahasa alami (natural 

language) ke formula logika yang digunakan, dan sebaliknya; (5) 

pemodelan spesifikasi sistem secara formal dengan formula logika 

yang digunakan; (6) serta pemakaian bahasa pemrograman yang 

terkait dengan logika tersebut. 

AB 
70.00 – 

79.99 

Mahasiswa hanya menguasi lima (5) dari enam (6) aspek kerangka 

formal yang harus dipahami untuk memperoleh nilai A.  

B 
65.00 – 

69.99 

Mahasiswa hanya menguasai empat (4) dari (6) aspek kerangka 

formal yang harus dipahami untuk memperoleh nilai A. 

BC 
60.00 – 

64.99 

Mahasiswa hanya menguasi tiga (3) dari (6) aspek kerangka formal 

yang harus dipahami untuk memperoleh nilai A. 

C 
50.00 – 

60.00 

Mahasiswa hanya menguasi dua (2) dari (6) aspek kerangka formal 

yang harus dipahami untuk memperoleh nilai A. 

D, E ≤ 50.00 
Mahasiswa tidak memahami setidaknya dua (2) dari enam (6) aspek 

kerangka formal yang harus dipahamai untuk memperoleh nilai A.  
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G. PENENTUAN NILAI AKHIR MATA KULIAH 

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 

 


