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Rencana Pembelajaran Tatap Muka 

Pertemuan Ke Tahap Kegiatan Pembelajaran 

 
 
 
 
 
1 

Pendahuluan  Membuat kontrak kuliah dengan mahasiswa 

 Menjelaskan garis besar dan tujuan perkuliahan pertama 

Inti  Menjelaskan secara garis besar pengertian, tujuan dan manfaat mempelajari 
analisis riel 

 Mengarahkan diskusi kelas untuk membahas ruang lingkup materi analisis riel 

 Dosen memberikan konfirmasi berupa klarifikasi, reward, atau penjelasan 
tambahan mengacu pada hasil diskusi kelas.  

Penutup  Membagi mahasiswa dalam 4 kelompok. Setiap kelompok ditugaskan mengkaji 
2-3 sub materi, kemudian membuat ringkasan untuk dipersentasekan pada 
pertemuan ke-2.Tugas sebagai berikut: kelompok 1: Fungsi Kontinu, Kombinasi 

pada fungsi kontinu dan Fungsi kontinu pada interval. 
kelompok 2: Kontinuitas Seragam, Kontinuitas dan Ukurannya, serta Monoton dan 

Fungsi Invers 

kelompok 3: Turunan, Teoreman Nilai Rata-Rata 



: 

dan kelompok 4: Aturan L’Hospitals, dan Teorema Taylor  

 
 
 
 
 
 
2 

Pendahuluan  Menjelaskan garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan tujuan 
yang diharapkan 

 Mengelola kelas untuk mempersiapkan persentasi kelompok dan diskusi 

Inti  Menugaskan kelompok 1 untuk mempersentasikan materi tentang fungsi 
kontinu, kombinasi pada fungsi kontinu, dan fungsi kontinu pada interval 

 Mengarahkan diskusi kelas 

 Dosen memberikan klarifikasi, atau penjelasan tambahan berupa latihan soal.  

 Dosen memberikan soal tambahan untuk berlatih 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok 1 untuk merevisi materi dan powerpointnya sesuai 
dengan masukan selama proses diskusi. 

 
 
 
 
 
 
3 

Pendahuluan  Menjelaskan garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan tujuan 
yang diharapkan 

 Mengelola kelas untuk mempersiapkan persentasi kelompok dan diskusi 

Inti  Menugaskan kelompok 2 untuk mempersentasikan materi tentang kontinu 
seragam, serta monoton dan fungsi invers. 

 Mengarahkan diskusi kelas 

 Dosen memberikan klarifikasi, atau penjelasan tambahan berupa latihan soal 
untuk untuk memantapkan pemahaman mereka terhadap materi diskusi.  

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok 2 untuk merevisi materi dan powerpointnya sesuai 
dengan masukan selama proses diskusi. 

 
 
 
4 

Pendahuluan  Menjelaskan materi pembelajaran dan tujuannya 

Inti  Menugaskan kelompok 3 untuk mempersentasikan materi tentang turunan dan 
teorema rata-rata. 

 Mengarahkan diskusi kelas 

 Dosen memberikan klarifikasi, atau penjelasan tambahan berupa latihan soal 
untuk untuk memantapkan pemahaman mereka terhadap materi diskusi. 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 



: 

 Menugaskan kelompok 3 untuk merevisi materi dan powerpointnya sesuai 
dengan masukan selama proses diskusi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Pendahuluan  Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi  

Inti  Menugaskan kelompok 4 untuk mempersentasikan materi tentang Aturan 

L’Hospitals, dan Teorema Taylor  
 Mengarahkan diskusi kelas 

 Dosen memberikan klarifikasi, atau penjelasan tambahan berupa latihan soal 
untuk untuk memantapkan pemahaman mereka terhadap materi diskusi. 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok 4 untuk merevisi materi dan powerpointnya sesuai 
dengan masukan selama proses diskusi. 

 Membagi mahasiswa ke dalam 4 kelompok. Setiap kelompok mengkaji 2-3 sub 
materi. 

 
 
 

 
 
 
 
6 

Pendahuluan  Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi 

Inti  Kelompok 1 ditugaskan untuk mempersentasikan materi Integral Rieman dan 

Fungsi Integral Rieman 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

 Dosen memberikan soal latihan untuk memantapkan kemampuan mereka 
terhadap materi yang selesai dipersentasikan  

 Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok  1, untuk merevisi hasil kerjanya sesuai dengan 
masukan selama berdiskusi 

 
7 

Pendahuluan  Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi 



: 

Inti  Kelompok 2 ditugaskan untuk mempersentasikan materi Teorema Dasar dan 

Perkiraan Integrasi 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

 Dosen memberikan soal latihan untuk memantapkan kemampuan mereka 
terhadap materi yang selesai dipersentasikan 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok  2, untuk merevisi hasil kerjanya sesuai dengan 
masukan selama berdiskusi 
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9 

Pendahuluan  Menjelaskan tujuan perkuliahan dan mekanisme kerja untuk pertemuan ke 9 

 Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi 

Inti  Kelompok 3 ditugaskan untuk mempersentasikan materi Ketajaman dan 

Konvergen seragam dan pertukaran batas 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

 Dosen memberikan soal latihan untuk memantapkan kemampuan mereka 
terhadap materi yang selesai dipersentasikan 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok  3, untuk merevisi hasil kerjanya sesuai dengan 
masukan selama berdiskusi 

 
10 

Pendahuluan  Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi 

Inti  Kelompok 4 ditugaskan untuk mempersentasikan materi Eksponensial dan 

Fungsi Logaritma 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

 Dosen memberikan soal latihan untuk memantapkan kemampuan mereka 
terhadap materi yang selesai dipersentasikan 



: 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok  4, untuk merevisi hasil kerjanya sesuai dengan 
masukan selama berdiskusi 

 Membagi mahasiswa ke dalam 5 kelompok. Setiap kelompok mengkaji 1-2  sub 
materi. 

 
11 

Pendahuluan  Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi 

Inti  Kelompok 1 ditugaskan untuk mempersentasikan materi Fungsi Trigonometri 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

 Dosen memberikan soal latihan untuk memantapkan kemampuan mereka 
terhadap materi yang selesai dipersentasikan 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok  1, untuk merevisi hasil kerjanya sesuai dengan 
masukan selama berdiskusi 

 
12 

Pendahuluan  Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi 

Inti  Kelompok 2 ditugaskan untuk mempersentasikan materi konvergen mutlak 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

 Dosen memberikan soal latihan untuk memantapkan kemampuan mereka 
terhadap materi yang selesai dipersentasikan 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok  2, untuk merevisi hasil kerjanya sesuai dengan 
masukan selama berdiskusi 

 
13 

Pendahuluan  Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi 

Inti  Kelompok 3 ditugaskan untuk mempersentasikan materi Uji konvergen mutlak  

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi  



: 

 Dosen memberikan soal latihan untuk memantapkan kemampuan mereka 
terhadap materi yang selesai dipersentasikan 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok  3, untuk merevisi hasil kerjanya sesuai dengan 
masukan selama berdiskusi 

 
14 

Pendahuluan  Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi 

Inti  Kelompok 4 ditugaskan untuk mempersentasikan materi Uji konvergen tidak 
mutlak 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

 Dosen memberikan soal latihan untuk memantapkan kemampuan mereka 
terhadap materi yang selesai dipersentasikan 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok  4, untuk merevisi hasil kerjanya sesuai dengan 
masukan selama berdiskusi 

 
15 

Pendahuluan  Mengelola kelas untuk kegiatan persentasi dan diskusi 

 Menjelaskan mekanisme persentasi dan diskusi 

Inti  Kelompok 5 ditugaskan untuk mempersentasikan  materi tentang fungsi seri 

 Dosen mengarahkan dan memimpin diskusi kelas 

 Dosen memberikan konfirmasi terhadap hasil persentasi dan diskusi 

 Dosen memberikan soal latihan untuk memantapkan kemampuan mereka 
terhadap materi yang selesai dipersentasikan 

Penutup  Bersama mahasiswa merangkum hasil diskusi 

 Menugaskan kelompok 5 untuk merevisi hasil kerjanya sesuai dengan masukan 
selama berdiskusi. 
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PENILAIAN 

Tugas 1 

Tujuan Tugas : Mahasiswa memahami fungsi kontinu dan  differensial. 

Uraian Tugas : Pelajari materi yang berkaitan dengan fungsi, differensial dan integral. 
Buatlah makalah untuk dipersentasikan 

Jenis Penugasan : Kelompok kecil (2 – 3) orang 

Prosedur : 1. Mahasiswa dibagi dalam 4 kelompok  secara acak 
2. Setiap kelompok diberikan tugas mempelajari dan membuat makalah terkait dengan 

materi yang diberikan dalam bentuk power point, berikut. 

 Kelompok 1 : Fungsi Kontinu, Kombinasi pada fungsi kontinu dan Fungsi kontinu pada     

interval. 
 Kelompok 2 : Kontinuitas Seragam, Kontinuitas dan Ukurannya, serta Monoton dan Fungsi 

Invers 

 Kelompok 3 : Turunan, Teoreman Nilai Rata-Rata 

 Kelompok 4 : Aturan L’Hospitals, dan Teorema Taylor 
3. Setiap kelompok akan diberikan kesempatan mempersentasikan tugasnya dan 

dilanjutkan dengan diskusi kelas 
4. Masing-masing kelompok merevisi hasil kerjanya berdasarkan masukan selama proses 

diskusi dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 

Referensi : Bebas dan relevan dengan materi yang diberikan 

Waktu Tugas : Pertemuan ke-1 

Waktu Persentasi : Petemuan ke-2 s.d 5 

Bobot Tugas : 20 % 

 

Tugas 2 

Tujuan Tugas : Mahasiswa mampu menyusun makalah dan mempersentasikannya 

Uraian Tugas : Pelajari materi yang berkaitan dengan integral Riemann dan Barisan Fungsi. 

Jenis Penugasan : Kelompok kecil (2 – 3) orang 

Prosedur : 1. Mahasiswa dibagi dalam 4 kelompok  secara acak 
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2. Setiap kelompok diberikan tugas mempelajari dan membuat makalah terkait dengan 
materi yang diberikan dalam bentuk power point, berikut. 
 Kelompok 1 : Integral Rieman dan Fungsi Integral Rieman 

 Kelompok 2 : Teorema Dasar dan Perkiraan Integrasi 

 Kelompok 3 : Ketajaman dan Konvergen seragam dan pertukaran batas 

 Kelompok 4 : Eksponensial dan Fungsi Logaritma 

3. Setiap kelompok akan diberikan kesempatan mempersentasikan tugasnya dan 
dilanjutkan dengan diskusi kelas 

4. Masing-masing kelompok merevisi hasil kerjanya berdasarkan masukan selama proses 
diskusi dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 

Referensi : Bebas dan relevan dengan materi yang diberikan 

Waktu Tugas : Pertemuan ke-1 

Waktu Persentasi : Petemuan ke-6, 7, 9, dan 10 

Bobot Tugas : 20 % 

 

Tugas 3 

 

Tujuan Tugas : Mahasiswa mampu menyusun makalah dan mempersentasikannya 

Uraian Tugas : Pelajari materi yang berkaitan dengan Barisan Fungsi dan Konvergen mutlak. 

Jenis Penugasan : Kelompok kecil (2 – 3) orang 

Prosedur : 1. Mahasiswa dibagi dalam 4 kelompok  secara acak 
2. Setiap kelompok diberikan tugas mempelajari dan membuat makalah terkait dengan 

materi yang diberikan dalam bentuk power point, berikut. 
 Kelompok 1 : Integral Rieman dan Fungsi Trigonometri 

 Kelompok 2 : Konvergen mutlak 

 Kelompok 3 : Uji konvergen mutlak 

 Kelompok 4 : Uji konvergen tidak mutlak 

 Kelompok 5 : Fungsi seri 
3. Setiap kelompok akan diberikan kesempatan mempersentasikan tugasnya dan 

dilanjutkan dengan diskusi kelas 



: 

4. Masing-masing kelompok merevisi hasil kerjanya berdasarkan masukan selama proses 
diskusi dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 

 Referensi : Bebas dan relevan dengan materi yang diberikan 

Waktu Tugas : Pertemuan ke-1 

Waktu Persentasi : Petemuan ke-11 s.d 15. 

Bobot Tugas : 20 % 

 

 


