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Capaian 

Pembelajaran 

CPL- Prodi  

  1. Mahasiswa memahami konsep jaringan saraf tiruan serta penerapannya dalam bidang pendidikan, 

industri dan jasa 

2. Mahasiswa memahami berbagai model jaringan saraf tiruan dan menerapkannya untuk menyelesaikan 

kasus-kasus pada pengenalan pola 

3. Mahasiswa mampu membuat rancang bangun aplikasi dengan menerapkan model jaringan saraf tiruan 

dalam pengambilan keputusan 

4. Mahasiswa memiliki keterampilan dalam membuat suatu karya atau penelitian yang menerapkan 

jaringan saraf tiruan 

 CP-MK  

 

 

1. Mahasiswa dapat memahami definisi atau istilah jaringan saraf tiruan dalam lingkup kecerdasan 

buatan dan sistem cerdas 



2. Mahasiswa dapat memahami persamaan dan perbedaan antara jaringan syaraf biologis dan jaringan 

saraf tiruan 

3. Mahasiswa dapat memahami berbagai arsitektur jaringan saraf tiruan 

4. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip dasar pelatihan jaringan saraf tiruan (JST) 

5. Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan contoh penyelesaian masalah sederhana menggunakan 

model jaringan saraf tiruan (JST) McCulloch-Pitts 

6. Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan jaringan saraf tiruan (JST) Hebb untuk menyelesaikan 

masalah pengenalan pola sederhana 

7. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mengaplikasikan jaringan saraf tiruan Perceptron pada kasus-kasus 
pengenalan pola sederhana 

8. Mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan jaringan saraf tiruan (JST) Delta Rule untuk 

memecahkan masalah-masalah pengenalan pola 

9. Mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan model jaringan saraf tiruan (JST) Heteroassociative 

Memory pada kasus-kasus pengenalan pola 

10. Mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan jaringan saraf tiruan (JST) Hopfield pada kasus-

kasus pengenalan pola 

11. Mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan JST Bidirectional Associative Memory (BAM) 

pada kasus-kasus pengenalan pola 

12. Mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan model JST Backpropagation pada kasus-kasus 

pengenalan pola 

13. Mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan model jaringan saraf tiruan Learning Vector 

Quantization (LVQ) pada kasus-kasus pengenalan pola 

14. Mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan model jaringan saraf tiruan Radial Basis Function 

(RBF) pada kasus-kasus pengenalan pola 

  

Deskripsi Mata 

Kuliah  

Mata kuliah jaringan saraf tiruan merupakan cabang ilmu kecerdasan buatan yang membahas permasalahan-permasalahan 

yang berkaitan dengan pemrosesan data atau informasi. Jaringan saraf tiruan bekerja layaknya jaringan syaraf biologis yang 

terdapat pada manusia dalam pengenalan pola pada umumnya. Jaringan ini bekerja dengan menyimpan pengetahuan atau 

informasi berdasarkan pengalaman dan pelatihan yang diberikan kepadanya. Informasi yang diberikan selanjutnya 

dimasukkan ke dalam struktur jaringan dan diolah sampai diperoleh informasi yang bermanfaat. Semakin banyak jaringan 

diberikan informasi, maka akan semakin bertambah pengalaman belajarnya dan informasi yang diterima dapat diolah serta 

menghasilkan output pengenalan pola yang lebih baik lagi. 



Materi 

Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

Pengertian jaringan saraf tiruan, pengertian jaringan syaraf biologis, arsitektur jaringan saraf tiruan, fungsi aktivasi, prinsip 

dasar pelatihan JST, model JST McCulloch-Pitts, model JST Hebb, model JST Perceptron, model JST Delta Rule, model 

JST Heteroassociative Memory, model JST Hopfield, model JST BAM, model JST Backpropagation, model JST LVQ, dan 

model JST RBF 

Pustaka Utama: 1. Puspitaningrum, Diyah. 2006. Pengantar Jaringan Saraf Tiruan. Penerbit Andi : Yoyakarta 

2. Sutojo, T., Mulyanto, E., & Suhartono, V. 2011. Kecerdasan Buatan. Penerbit Andi : Yoyakarta 

                            

 Pendukung: 3. Haykin, S. 1994. Neural Networks : A Comprehensive Foundation. Macmillan Publishing Company : 

New York 

4. Negnevitsky, M. 2005. Artificial Intelligence : A Guide to Intelligent Systems. Pearson Education : 

Harlow 

   

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: 

Ms. Power Point dan Matlab R2015b 

Perangkat keras: 

LCD Projector & White board 
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Mata Kuliah 
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yang diharapkan 
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Bahan kajian 

(4) 

Bentuk 
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Waktu 
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Pengalaman belajar 

mahasiswa 
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Referensi 

1 Mahasiswa dapat memahami istilah 

jaringan saraf tiruan dalam lingkup 

kecerdasan buatan dan sistem cerdas 

 

1. Pengertian kecerdasan 

buatan 

2. Pengertian sistem 

cerdas 

3. Pengertian jaringan 

saraf tiruan 

Presentasi 

power point 

dan penjelasan 

150 menit 

 

Mahasiswa memahami 

istilah kecerdasan 

buatan, sistem cerdas 

dan jaringan saraf 

tiruan  

Kemampuan 

mahasiswa dalam 

memahami JST 

sebagai bagian dari 

kecerdasan buatan dan 

sistem cerdas 

- 2,4 



2 Mahasiswa dapat memahami persamaan 

dan perbedaan antara jaringan syaraf 

biologis dan jaringan saraf tiruan 

1. Jaringan saraf tiruan 

2. Jaringan syaraf biologis 

3. Arsitektur JST dan 

jaringan syaraf biologis 

Presentasi 

power point 

dan penjelasan 

150 menit 

 

Mahasiswa mengetahui 

perbedaan antara 

jaringan syaraf biologis 

dan jaringan saraf 

tiruan 

Kemampuan 

mahasiswa memahami 

jaringan syaraf 

biologis dan jaringan 

saraf tiruan 

- 1,2,3,4 

3 Mahasiswa dapat memahami arsitektur 

jaringan saraf tiruan 

1. Lapisan penyusun 

jaringan saraf tiruan 

2. Jaringan lapisan tunggal 

3. Jaringan lapisan banyak 

4. Jaringan lapisan 

kompetitif 

Presentasi 

power point 

dan penjelasan 

150 menit 

 

Mahasiswa mengetahui 

beberapa arsitektur 

dalam jaringan saraf 

tiruan 

Kemampuan 

mahasiswa memahami 

berbagai arsitektur 

pada jaringan saraf 

tiruan dan contoh 

metodenya 

- 1,2,4 

4 Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip 

dasar pelatihan jaringan saraf tiruan 

(JST) 

1. Fungsi aktivasi 

2. Prinsip dasar 

pelatihan JST 

Presentasi 

power point 

dan penjelasan 

150 menit 

 

Mahasiwa mengetahui 

prinsip dasar pelatihan 

jaringan saraf tiruan 

Kemampuan 

mahasiswa memahami 

prinsip dasar pelatihan 

jaringan saraf tiruan  

- 1,2 

5 Mahasiswa dapat menjelaskan dan 

menerapkan contoh penyelesaian 

masalah sederhana menggunakan model 

jaringan saraf tiruan (JST) McCulloch-

Pitts 

1. Arsitektur dan 

algoritma pelatihan  JST 

McCulloch-Pitts 

2. Perancangan progam 

komputer JST 

McCulloch-Pitts 

Presentasi 

power point, 

contoh 

program dan 

penjelasan 

150 menit 

 

Mahasiwa mengetahui 

model jaringan saraf 

tiruan pertama yaitu 

model JST McCulloch-

Pitts 

Kemampuan 

memecahkan 

permasalahan JST 

sederhana dengan 

model McCulloch-Pitts 

- 2 

6 Mahasiswa dapat menjelaskan dan 

menerapkan jaringan saraf tiruan (JST) 

Hebb untuk menyelesaikan masalah 

pengenalan pola sederhana 

1. Arsitektur dan 

algoritma pelatihan  JST 

Hebb 

2. Perancangan progam 

komputer JST Hebb 

Presentasi 

power point, 

contoh 

program dan 

penjelasan 

150 menit 

 

Mahasiwa memahami 

cara kerja model 

jaringan saraf tiruan 

Hebb dalam mengenali 

pola 

Kemampuan 

memecahkan 

permasalahan JST 

sederhana dengan 

model Hebb 

- 2 

7 Mahasiswa dapat menjelaskan dan 

menerapkan jaringan saraf tiruan (JST) 

Perceptron pada kasus-kasus pengenalan 

pola sederhana 

 

1. Arsitektur dan 

algoritma pelatihan 

JST Perceptron 

2. Perancangan progam 

komputer JST 

Perceptron 

Presentasi 

power point, 

contoh 

program dan 

penjelasan 

150 menit 

 

Mahasiwa memahami 

cara kerja model 

jaringan saraf tiruan 

Perceptron dalam 

mengenali pola 

Kemampuan 

memecahkan 

permasalahan JST 

sederhana dengan 

model Perceptron 

- 2 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 



9 Mahasiswa dapat memahami dan 

mengaplikasikan jaringan saraf tiruan 

(JST) Delta Rule untuk memecahkan 

masalah-masalah pengenalan pola 

1. Arsitektur dan 

algoritma JST Delta 

Rule 

2. Perancangan progam 

komputer JST Delta 

Rule 

Presentasi 

power point, 

contoh program 

dan penjelasan 

150 menit 

 

Mahasiwa memahami 

cara kerja model 

jaringan saraf tiruan 

Delta Rule dalam 

mengenali pola 

Kemampuan 

memecahkan 

permasalahan JST 

sederhana dengan 

model Delta Rule 

- 2 

10 Mahasiswa dapat memahami dan 

mengaplikasikan model jaringan saraf 

tiruan (JST) Heteroassociative Memory 

pada kasus-kasus pengenalan pola 

1. Arsitektur dan 

algoritma pelatihan 

model JST 

Heteroassociative 

Memory 

2. Perancangan progam 

komputer  JST 

Heteroassociative 

Memory 

Presentasi 

power point, 

contoh program 

dan penjelasan 

150 menit 

 

Mahasiwa memahami 

cara kerja model 

jaringan saraf tiruan 

Heteroassociative 

Memory dalam 

mengenali pola  

Kemampuan 

memecahkan 

permasalahan JST 

sederhana dengan 

model 

Heteroassociative 

Memory 

- 2 

11 Mahasiswa dapat memahami dan 

mengaplikasikan jaringan saraf tiruan 

(JST) Hopfield pada kasus-kasus 

pengenalan pola 

1. Arsitektur dan 

algoritma pelatihan 

JST Hopfield 

2. Perancangan progam 

komputer JST 

Hopfield 

Presentasi 

power point, 

contoh program 

dan penjelasan 

150 menit 

 

Mahasiwa memahami 

cara kerja model 

jaringan saraf tiruan 

Hopfield dalam 

mengenali pola 

Kemampuan 

memecahkan 

permasalahan JST 

sederhana dengan 

model Hopfield 

- 1 

12 Mahasiswa dapat memahami dan 

mengaplikasikan JST Bidirectional 

Associative Memory (BAM) pada kasus-

kasus pengenalan pola 

1. Arsitektur dan 

algoritma pelatihan 

JST BAM 

2. Perancangan progam 

komputer JST BAM 

Presentasi 

power point, 

contoh program 

dan penjelasan 

150 menit 

 

Mahasiwa memahami 

cara kerja model 

jaringan saraf tiruan 

BAM dalam kasus-

kasus pengenalan pola 

sederhana 

Kemampuan 

memecahkan 

permasalahan JST 

sederhana dengan 

model JST BAM 

- 2 

13 Mahasiswa dapat memahami dan 

mengaplikasikan model JST 

Backpropagation pada kasus-kasus 

pengenalan pola 

1. Arsitektur dan 

algoritma pelatihan 

Backpropagation 

2. Perancangan progam 

komputer JST 

Backpropagation 

Presentasi 

power point, 

contoh program 

dan penjelasan 

150 menit 

 

Mahasiwa memahami 

cara kerja model 

jaringan saraf tiruan 

Backpropagation 

dalam mengenali pola 

Kemampuan 

memecahkan 

permasalahan JST 

sederhana dengan 

model 

Backpropagation 

- 1,2 



14 Mahasiswa dapat memahami dan 

mengaplikasikan model jaringan saraf 

tiruan Learning Vector Quantization 

(LVQ) pada kasus-kasus pengenalan 

pola 

1. Arsitektur dan 

algoritma pelatihan 

jaringan saraf tiruan 

LVQ 

2. Perancangan progam 

komputer jaringan 

saraf tiruan LVQ 

Presentasi 

power point, 

contoh program 

dan penjelasan 

150 menit 

 

Mahasiwa memahami 

cara kerja model 

jaringan saraf tiruan 

Learning Vector 

Quantization (LVQ) 

dalam mengenali pola 

Kemampuan 

memecahkan 

permasalahan JST 

sederhana dengan 

model JST Learning 

Vector Quantization 

(LVQ) 

- 2 

15 Mahasiswa dapat memahami dan 

mengaplikasikan model jaringan saraf 

tiruan Radial Basis Function (RBF)  

pada kasus-kasus pengenalan pola 

1. Arsitektur dan 

algoritma pelatihan 

jaringan saraf tiruan 

RBF  

2. Perancangan progam 

komputer jaringan 

saraf tiruan RBF 

Presentasi 

power point, 

contoh program 

dan penjelasan 

150 menit 

 

Mahasiwa memahami 

cara kerja model 

jaringan saraf tiruan 

Radial Basis Function 

(RBF) dalam 

mengenali pola 

Kemampuan 

memecahkan 

permasalahan JST 

sederhana dengan 

model JST Radial 

Basis Function (RBF)   

- 3,4 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 

 


