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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 
Program Studi  : Administrasi Perkantoran      Kode   : MAD5229 
Nama Mata Kuliah  : Pengembangan Diri      Semester :  4 (Genap) 
Jumlah SKS : 3 SKS (1T/2P)        
Dosen Pengampu : Yuliansah, M.Pd. 
 
Deskripsi Mata Kuliah  :  
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa pengenalan diri, pembuatan goal setting, 
pembuatan rencana pengembangan diri, melakukan pengembangan diri dengan cara dan metode yang tepat. Dalam pelaksanaan perkuliahan 
menggunakan model-model invatif berbasis SCL mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan perkuliahan. Selain terlibat aktif mahasiswa juga 
berkontribusi dalam kegiatan praktik langsung dalam rangka pengenalan diri serta memperkaya pengalaman belajarnya. Untuk mengetahui 
pencapaian kompetensi tersebut dilakukan berbagai cara dan bentuk asesmen baik tes maupun non-tes. Misalnya mengerjakan tes tertulis dalam 
bentuk (sessay atau objektif). menyusun tugas perkuliahan, melakukan tes pengenalan diri dan penilaian melalui pengamatan.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Perte- 
muan 

ke 

Sub Capaian 
Pembelajaran 
(Sub-CPMK) 

Bahan 
kajian/Pokok 

Bahasan 

Bentuk/ 
Model/ 

Pembelajaran 

Pengalaman 
Belajar 

Indikator 
Penilaian 

Teknik 
Penilaian 

Bobot 
Penilaian 

(per 
subkomp) 

Waktu Refere
nsi 

1S • Melakukan 
kegiatan 
perkenalan. 

• Memahami 
tentang kontrak 
kuliah. 

• Menjelaskan 
konsep 
pengembangan 
diri 

• Menunjukkan 
sikap curiousity,  
disiplin, teliti 
dan berpikir 
kritis dalam 
pembelajaran. 

• Menemukan 
berbagai 
referensi tentang 
konsep 
pengembangan 
diri 

• Menyimpulkan 
tentang konsep 
pengembangan 
diri 
(keterampilan) 

• Mata kuliah 
teknologi 
perkantoran 

• Konsep dasar 
pengembangan 
diri 

Tanya jawab 
dan ceramah 

• Penjelasan 
tentang mata 
kuliah 
pengambangan 
diri, dilanjutkan 
tanya jawab 
informasi materi 
perkuliahan. 

• Mahasiswa 
membuka media 
belajar berupa 
laptop/handhpone 
untuk 
mendownload 
materi 
pembelajaran di 
besmart 

• Mahasiswa 
browsing tentang 
referensi tentang 
pengembangan 
diri baik berupa 
jurnal ataupun 
buku elektronik 

• Mahasiswa 
mencari berbagai 
referensi tentang 

• Melakukan 
kegiatan 
perkenalan 
antara dosen 
dan 
mahasiswa. 
• Menjelaskan 

tentang 
kontrak kuliah. 
• Menjelaskan 

tentang mata 
kuliah 
pengembangan 
diri secara 
umum. 
• Menjelaskan 

konsep 
pengembangan 
diri 
• Menyimpulkan 

tentang konsep 
perkantoran di 
era modern 
• Menunjukkan 

sikap 
curiousity,  
disiplin, teliti 

• Mendapatkan 
referensi 
tentang konsep 
dasar 
pengambangan 
diri 

• Pengamatan 
atau observasi 
terkait sikap 
dan 
keterampilan 
yang 
ditunjukkan 
oleh 
mahasiswa 
selama 
mengikuti 
kegiatan 
perkuliahan 

• Tes lisan 
berupa 
pertanyaan 
tentang 
kesimpulan 
konsep 
pengambangan 
diri 

2,6% 250 
menit 

RPS 
J4 
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buku 
pengembangan 
diri 

dan berpikir 
kritis dalam 
pembelajaran. 
• Menemukan 

referensi 
tentang konsep 
pengembangan 
diri 

2S • Menjelaskan 
konsep 
pengenalan diri 

• Menunjukkan 
sikap curiousity,  
disiplin, teliti 
dan berpikir 
kritis dalam 
pembelajaran. 

• Mempraktikkan 
tes pengenalan 
diri  

• Konsep 
pengenalan 
diri 
• Pengenalan 

diri 
menggunakan 
Johari 
Window 
• Tes Myers-

Birggs Type 
Indicator 
(MBTI) 
• Analisis hasil 

tes Johari 
Window 
• Analisis hasil 

tes MBTI 
 
 
 

Tanya jawab, 
ceramah, 
simulasi 

• Mahasiswa 
mendengarkan 
ceramah dari 
dosen tentang 
konsep 
pengenalan diri 

• Mahasiswa 
mempelajari 
konsep 
pengenalan diri 

• mahasiswa 
mengakses 
berbagai sumber 
belajar tentang 
Johari Window 
dan MBTI 

• mahasiswa 
mempelajari 
bagaimana tes 
pengenalan diri 
Johari window 
dan MBTI 

• mahasiswa 
mencoba 

• Menjelaskan 
konsep 
pengenalan 
diri 
• Menunjukkan 

sikap 
curiousity,  
disiplin, teliti 
dan berpikir 
kritis dalam 
pembelajaran. 
• Melakukan tes 

pengenalan 
diri 
• Menyimpulkan 

hasil tes 
pengenalan 
diri 
 

• Tes lisan 
tentang konsep 
pengenalan 
diri 

• Tugas analisis 
hasil tes Johari 
Window dan 
MBTI 

2,6% 250 
menit 

B1 
B2 
J3 
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melakukan tes 
Johari window 
dan MBTI  

• mahasiswa 
menganalisa hasil 
tes Johari window 
dan MBTI 

• Membuat 
kesimpulan hasil 
tes Johari 
Window dan 
MBTI 

3A • Menjelaskan 
goal setting 

• Menunjukkan 
sikap curiousity,  
disiplin, teliti 
dan berpikir 
kritis dalam 
pembelajaran. 

• Membuat goal 
setting dengan 
metode SMART 

• Konsep goal 
setting 
• Metode 

pembuatan 
goal setting 
• Metode 

SMART 
 
 
 
 

Tanya jawab, 
discovery 
learning, 
simulasi 

• Mahasiswa 
mempelajari 
konsep goal 
setting 

• Mahasiswa 
mengakses 
sumber belajar 
melalui besmart 
tentang goal 
setting 

• Mahasiswa 
mencari berbagai 
referensi tentag 
goal setting 

• Mahasiswa 
membuat goal 
setting dengan 
metode SMART 

 

• Menjelaskan 
tentang goal 
setting 
• Menunjukkan 

sikap 
curiousity,  
disiplin, teliti 
dan berpikir 
kritis dalam 
pembelajaran. 
• Mampu 

membuat goal 
setting 
menggunakan 
metode 
SMART 
 

• Memberikan 
soal tentang 
hubungan 
antara goal 
setting dan 
kesuksesan 
seseorang 

• Lembar 
observasi 
keaktifan 
akses sumber 
belajar di 
besmart 

• Tugas 
membuat goal 
setting dengan 
metode 
SMART 

2,6% 250 
menit 

B1 
J1 
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4S • Menjelaskan 
Self assesment 

• Menunjukkan 
sikap curiousity,  
disiplin, teliti 
dan berpikir 
kritis dalam 
pembelajaran. 

• Mampu 
melakukan self 
assessment 
dengan 
menggunaakan 
analisis SWOT 

• Konsep self 
assesment 
• Analisis 

SWOT diri 
 
 
 

Tanya jawab, 
ceramah, 
simulasi 

• Mahasiswa 
mendengarkan 
ceramah dari 
dosen terkait self 
assesment 

• Mahasiswa 
mempelajari 
konsep self 
assesment 

• mengakses 
berbagai sumber 
belajar tentang 
self assesment 

• Mahasiswa 
melakukan analis 
diri menggunakan 
SWOT 

• Mahasiswa 
menyimpulkan 
hasil dari analisis 
diri SWOT 

• Menjelaskan 
konsep self 
assesment 
• Membuat 

analisa diri 
menggunakan 
metode SWOT 
• Membuat 

kesimpulan 
tentang hasil 
analisa sendiri 
menggunakan 
metode SWOT 

• Tes Lisan 
tentang konsep 
self assessment 

• Laporan 
tentang 
Analisa diri 
menggunakan 
metode SWOT 

2,6% 250 
menit 

J2 

5A • Menjelaskan 
konsep potensi 
diri 

• Menunjukkan 
sikap curiousity,  
disiplin, teliti 
dan berpikir 
kritis dalam 
pembelajaran. 

• Konsep 
potensi diri 
• Analisis 

potensi diri 
• Analisis hasil 

tes potensi diri 
 
 

Tanya jawab, 
discovery 
learning, 
simulasi 

• Mahasiswa 
mengakses 
sumber belajar 
dari besmart 

• Mahasiswa 
mencari berbagai 
referensi tentang 
potensi diri 

• Mahasiswa 
melakkan tes 
potensi diri 

• Menjelaskan 
konsep 
pengukuran 
potensi diri 
• Mampu 

melakukan 
Analisa 
potensi diri 
• Menunjukkan 

sikap 
curiousity,  

• Memberikan 
soal tentang 
manfaat 
analisis 
potensi diri 

• Lembar 
observasi 
keakifan 
mengakses 
sumber belajar 
di besmart 

2,6% 250 
menit 

J12 
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• Melakukan 
analisis potensi 
diri 

• Mahasiswa 
menganalisis hasil 
tes potensi diri 
 

disiplin, teliti 
dan berpikir 
kritis dalam 
pembelajaran. 
• Mampu 

menganalisis 
hasil tes 
potensi diri 
 

• Tugas analisis 
potensi diri 

6A • Menjelaskan 
tentang konsep 
pengembangan 
karakter 

• Menunjukkan 
sikap curiousity,  
disiplin, teliti 
dan berpikir 
kritis dalam 
pembelajaran. 

• Cara 
membentuk 
karakter 

• Konsep 
pengembanga
n karakter 
• Macam-

macam 
karakter 
• Pembentukan 

karakter  
• Tes karakter 

pribadi 
• Analisis hasil 

tes karakter 
pribadi 

 

Tanya jawab, 
ceramah, 
simulasi 

• Mahasiswa 
mempelajari 
konsep 
pengembangan 
karakter 

• mahasiswa 
mempelajari 
berbagai sumber 
terkait 
pengembangan 
karakter melalui 
besmart 

• mahasiswa 
melakukan tes 
karakter pribadi 

• mahasiswa 
membuat analisa 
tentang hasil tes 
karakter pribadi 

• Mampu 
menjelaskan 
tentang 
pengembagan 
karakter 
• Melakukan tes 

karakter 
pribadi 
• Mampu 

melakukan 
analisis hasil 
tes karakter 
pribadi 
 

• Memberikan 
pertanyaan 
terkait konsep 
pengembangan 
karakter 

• Lembar 
observasi 
keakifan 
mengakses 
sumber belajar 
di besmart 

• Tugas analisis 
hasil tes 
karakter 
pribadi 

2,6% 250 
menit 

B1 
J10 

7S • Menjelaskan 
teori kepribadi 

• Menunjukkan 
sikap curiousity,  

• Konsep 
kepribadian 
• Jenis – jenis 

kepribadian 

Tanya jawab, 
discovery 
learning, 
simulasi 

• Mahasiswa 
mendengarkan 
cerama dari dosen 

• Menjelaskan 
konsep 
kepribadian 

• Tes lisan, 
memberikan 
pertanyaan 

2,6% 250 
menit 

B2 
J7 
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disiplin, teliti 
dan berpikir 
kritis dalam 
pembelajaran. 

• Mampu 
membedakan 
tipe-tipe 
kepribadian 

• Melakukan 
analisis hasil tes 
kepribadian 

• Jenis tes 
kepribadian 
• Analisis hasil 

tes 
kepribadian 

 
 
 

tentang teori 
kepribadian 

• Mahasiswa 
mengakses 
berbagai referensi 
kepribadian 
melalui besmart 

• mahasiswa 
mempelajari 
berbagai jenis 
kepribadian 

• mahasiswa 
melakukan tes 
kepribadian 

• mahasiswa 
menganalisis hasil 
tes kepibadian 

• Menyimpulkan 
berbagai jenis 
kepribadian 
• Menunjukkan 

sikap 
curiousity,  
disiplin, teliti 
dan berpikir 
kritis dalam 
pembelajaran. 
• Mampu 

melakukan 
analisis hasil 
tes kepribadian 

 

tentang konsep 
kepribadian 

• Tugas tentang 
analisis hasil 
tes kepribadian  

8A • Menjelaskan 
rencana 
pengembangan 
diri 

• Melakukan 
tahap-tahapan 
pembuatan 
rencana 
pengembangan 
diri 

• Membuat 
arencana 
pengembangan 
diri 

• Konsep 
pengembanga
n diri 
• Manfaat 

rencanan 
pengembanga
n diri 
• Rencana 

pengembanga
n diri 
• Tahapan 

pembuatan 
rencana 
pengembanga
n diri 

Tanya jawab, 
discovery 
learning, 
demonstrasi 

• mahasiswa 
mempelajari 
konsep 
pengembangan 
diri 

• mahasiswa 
mencari berbagai 
referensi tentang 
pengembangan 
diri 

• mahasiswa 
membuat tahapan 
rencana 
pengembangan 
diri 

• Menjelaskan 
konsep 
rencana 
pengembangan 
diri 
• Membuat 

tahapan 
rencana 
pengembangan 
diri 
• Menunjukkan 

sikap 
curiousity,  
disiplin, teliti 
dan berpikir 

• Tes lisan 
tentang konsep 
rencana 
pengembangan 
diri 

• Lembar 
observasi 
keakifan 
mengakses 
sumber belajar 
di besmart 

• Tugas rencana 
pengembagnan 
diri 

2,6% 250 
menit 

B1 
J4 
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• mahasiswa 
membuat rencana 
pengembangan 
diri 

kritis dalam 
pembelajaran. 
• Membuat 

rencana 
pengembangan 
diri 

 
9-10S • Menjelaskan 

tentang etika 
penampilan di 
dunia kerja 

• Menunjukkan 
sikap curiousity,  
disiplin, teliti 
dan berpikir 
kritis dalam 
pembelajaran. 

• Menjelaskan 
tentang standar 
penampilan di 
dunia kerja 

• Etika 
penampilan di 
dunia kerja. 
• Standar 

penampilan di 
dunia kerja 
• Cara bermake 

up yang baik 
dan benar 
• Cara memilih 

pakaian kerja 
yang baik dan 
benar 

 
 
 

Tanya jawab, 
ceramah, 
demonstrasi, 
simulasi 

• Mahasiswa 
mempelajari etika 
dan standar 
penampilan di 
dunia kerja 

• Mahasiswa 
mengamati proses 
makeup yang 
dilakukan oleh 
model 

• Mahasiswa 
mengamati cara 
berpakaian yang 
diperagakan oleh 
model 

• Mahasiswa 
praktik make-up 
menggunakan 
peralatan pribadi 

• Mahasiswa 
praktik 
berpakaian 
standar dunia 
kerja 

• Menjelaskan 
etika 
penampilan 
dalam dunia 
kerja 
• Menyimpulkan 

etika  
• Mampu 

mempraikkan 
bagaiman 
menggunakan 
makeup 
dengan baik 
• Mampu 

mempraktikka
n berpakaian 
standar dunia 
kerja 
 

• Menyimpulkan 
hasil praktik 
penggunaan 
mesin-mesin 
telepon 

• Tes lisan 
tentang standar 
penampilan di 
dunia kerja 

• Pengamatan 
atau observasi 
terkait sikap 
dan 
keterampilan 
yang 
ditunjukkan 
oleh 
mahasiswa 
selama 
mengikuti 
kegiatan 
perkuliahan 

• Penilaian hasil 
make-up dan 
pakaian yang 

2,6% 500 
menit 

J6 
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standar dalam 
dunia kerja 
oleh dosen 
tamu 

11A • Menjelaskan 
tentang konsep 
komunikasi 
interpersonal  

• Menunjukkan 
sikap curiousity,  
disiplin, teliti 
dan berpikir 
kritis dalam 
pembelajaran. 

• Menganalisis 
peran 
komunikasi 
interpersonal 
dalam 
kesuksesan 
study 

• Konsep 
komunikasi 
interpersonal 
• Jenis-jenis 

komunikasi 
interpersonal 
• Hambatan 

dalam 
komunikasi 
interpersonal 
• Kemampuan 

yang harus 
dimiliki 
seseorang 
dalam 
komunikasi 
interpersonal 
• Hubungan 

antara 
komunikasi 
interpersonal 
dengan 
kesuksesan 
study 

 
 
 

Tanya jawab, 
discovery 
learning, 
demonstrasi 

• Mahasiswa 
mempelajari 
berbagai konsep 
tentang 
komunikasi 
interpersonal dari 
sumber belajar di 
besmart 

• Mahasiswa 
menyimpulkan 
konsep 
komunikasi 
interpersonal 

• Mahasiswa 
membuat analisis 
dari berbagai 
artikel tentang 
hubungan antara 
komunikasi 
interpersonal 
dengan 
kesuksesan study 

• Menyimpulkan 
konsep 
komunikasi 
interpersonal 
dari berbagai 
sumber belajar 
• Menganalisis 

hubungan 
antara 
komunikasi 
interpersonal 
dengan 
kesuksesan 
study  

• Soal Tes 
tentang konsep 
komunikasi 
interpersonal  

• Lembar 
observasi 
keakifan 
mengakses 
sumber belajar 
di besmart 

• Tugas analisis 
hubungan 
antara 
komunikasi 
interpersonal 
dengan 
kesuksesan 
study.  

2,6% 250 
menit 

J5 
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12S • Menjelaskan 
peran 
komunikasi 
dalam dunia 
kerja 

• Menunjukkan 
sikap curiousity,  
disiplin, teliti 
dan berpikir 
kritis dalam 
pembelajaran. 

• Praktik 
komunikasi 
dalam dunia 
kerja 

• Etika 
komunikasi 
dalam dunia 
kerja 
• Peran 

komunikasi 
dalam 
menunjang 
performa pada 
dunia kerja 
• Tes seleksi 

masuk kerja 
 

Tanya jawab, 
ceramah, 
demonstrasi, 
discovery 
learning 

• Mahasiswa 
mendengarkan 
ceramah dari 
dosen tentang 
etika dan peran 
komunikasi dalam 
dunia kerja 

• mahasiswa 
mempelajari 
berbagai sumber 
belajar tentang 
etika komunikasi 
dalam dunia kerja 

• mahasiswa 
mencari jurnal 
tentang peran 
komunikasi dalam 
menunjang 
peforma dalam 
dunia kerja 

• mahasiswa 
melakukan tes 
wawancara kerja 

• mahasiswa 
melakukan tes 
psikologi dalam 
seleksi 
penerimaan 
pegawai 

• menyimpulkan 
etika 
komunikasi 
dalam dunia 
kerja 
• menyimpulkan 

bagaimana 
peran 
komunikasi 
dalam 
menunjang 
peforma kerja 
• lulus tes 

seleksi masuk 
kerja 

• Soal tentang 
etika 
komunikasi 
kantor 

• Soal tentang 
peran 
komunikasi 
dalam 
menunjang 
kerja 

• Praktik seleksi 
masuk kerja 

2,6% 250 
menit 

J5 

13A • Menjelaskan 
konsep 

• Konsep 
hubungan 
antar manusia 

Tanya jawab, 
discovery 
learning, 

• mahasiswa 
mempelajari 
berbagai sumber 

• Menyimpulkan 
konsep 

• Instrument es 
yaitu Soal 
tentang 

2,6% 250 
menit 

J8 
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hubungan antar 
manusia 

• Menunjukkan 
sikap curiousity,  
disiplin, teliti 
dan berpikir 
kritis dalam 
pembelajaran. 

• Menganalisis 
hubungan antara 
hubungan antar 
manusia dengan 
kesuksesan 
dalam dunia 
kerja 

• Bentuk 
hubungan 
antar manusia 
• Membentuk 

pribadi yang 
punya 
hubungan 
antar manusia 
yang baik 
• Hubungan 

antara human 
relation skill 
dengan 
kesuksesan 
dalam dunia 
kerja 

corporative 
learning 

dari besmart 
tentang hubungan 
antar manusia 

• mahasiswa 
mencari berbagai 
jurnal tentang 
hubungan antara 
human relation 
skill dengan 
kesuksesan dalam 
dunia kerja 

hubungan 
antar manusia 
• membuat 

kesimpulan 
dari analisis 
hubungan 
antara human 
relation skill 
dengan 
kesuksesan 
dalam dunia 
kerja 

kesimpulan 
hubungan 
antar manusia 

• Lembar 
observasi 
keakifan 
mengakses 
sumber belajar 
di besmart 

• Instrumen non 
tes yaitu tugas 
menyimpulkan 
hubungan 
antara human 
relation skill 
dengan 
kesuksesan 
dalam dunia 
kerja 
teleconference 

14S • Menjelaskan 
konsep konflik 
dan manajemen 
konflik 

• Menunjukkan 
sikap curiousity,  
disiplin, teliti 
dan berpikir 
kritis dalam 
pembelajaran. 

• Konsep 
konflik 
• Manajemen 

konflik 
• Penyelesaian 

konflik 
 
 
 

Tanya jawab, 
ceramah, 
discovery 
learning  

• Mahasiswa 
mendengar 
ceramah dari 
dosen tentang 
manajemen 
konflik 

• Mahasiswa 
mempelajari dari 
berbagai sumber 
tentang 
manajemen 
konflik 

• Menyimpulkan 
tentang 
manajemen 
konflik 
• Membuat 

analisis 
tentang konflik 
antar pribadi 
yang dialami 
dengan 
pengembangan 
diri  

• Tes lisan 
tentang 
kesimpulan 
manajemen 
konflik 

• Tugas analisis 
konflik dan 
pengembangan 
diri 

2,6% 250 
menit 

J12 
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• Menganalisis 
konlfik antar 
pribadi 

• Mencari solusi 
penyelesaian 
konflik 

• Mahasiswa 
menceritakan 
tentang konflik 
antar pribadi yang 
dialami dan 
proses penyelesai 
konflik 

• Mahasiswa 
membuat 
kesimpulan 
tentang konflik 
antar pribadi yang 
dialami dengan 
pengembangan 
diri 

15A • Menjelaskan 
konsep 
manajemen 
stress 

• Menunjukkan 
sikap curiousity,  
disiplin, teliti 
dan berpikir 
kritis dalam 
pembelajaran. 

• Menyimpulkan 
hubungan antara 
manajemen 
stress dengan 
keberhasilan 
study. 

• Konsep stress 
• Penyebab 

stress 
• Manajemen 

stress 
• Hubungan 

antara 
manajemen 
stress dengan 
kesuksesan 
study 

 
 
 

Tanya jawab, 
discovery 
learning, 
demonstrasi 

• mahasiswa 
mencari berbagai 
sumber dari 
besmart tentang 
manajemen stress 
• mahasiswa 

mencari berbagai 
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stress dengan 
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study 
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