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BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Pemikiran
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan
bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang
mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan
program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian
pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan
menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk
menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu, dan Teknologi adalah
penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai
bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan
manusia.
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ditempatkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Penjelasan Atas UndangUndang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ditempatkan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336. Agar setiap orang mengetahuinya.
Fungsi Pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi adalah, (a) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (b)
mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya
saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan (c) mengembangkan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.
Tujuan Pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi adalah: (a) berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan
1

bangsa; (b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau
Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (c)
dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan
dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan
peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (d) terwujudnya Pengabdian kepada
Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau Indonesian Qualification
Framework

adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan
bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan
kompetensi

kerja

sesuai

dengan

struktur

pekerjaan

di

berbagai

sektor.

Kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merefleksikan
capaian pembelajaran (learning outcomes) yang diperoleh seseorang melalui jalur : (1)
pendidikan; (2) pelatihan; (3) pengalaman kerja, dan (4) pembelajaran mandiri. Dengan
adanya KKNI ini akan merubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata dari
Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional
sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non
formal, in formal atau otodidak) yang akuntabel dan transparan.
Saat ini kita berada pada zaman revolusi industri 4.0 yang menuntut manusia
menerapkan konsep automatisasi yang mana aktualisasinya berdasarkan pada aplikasi
perangkat lunak. Sehingga kurikulum yang akan diterapkan di perguruan tinggi
menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berbasis revolusi
industri 4.0, karena pada zaman modernisasi seperti sekarang, manusia sangat bergantung
pada teknologi. Hal ini membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang.
Kebutuhan manusia akan teknologi juga didukung dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi berkembang
secara cepat dan terus menerus hingga sekarang. Hal ini dapat dibuktikan dengan
banyaknya inovasi dan penemuan yang sederhana sampai yang modern termasuk di
bidang matematika.
Matematika merupakan salah satu pelajaran yang sangat penting, karena sangat
dominan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika diberikan
pada siswa mulai dari sekolah dasar dan menengah. Di era revolusi industri 4.0 di mana
teknologi informasi dan komunikasi lebih diutamakan dalam kehidupan sehari-hari.
2

Pembelajaran di sekolah juga harus disesuaikan dan dibutuhkan inovasi metode
pembelajaran.
Dengan

berbagai

fenomena

yang

terjadi

di

masyarakat

akhir-akhir

ini,

profesionalisme saja tidak cukup. Setiap manusia harus memiliki kemampuan kreatifitas
dan inovasi serta karakter yang kokoh dan positif untuk menunjang profesionalisme
mereka sehingga memiliki martabat yang baik pula di kalangan masyarakat global. Selain
hal tersebut sumber daya manusia (Human Recourse Developmen) sudah dituntut untuk
menguasai teknologi informasi yang menjadi kekhasan dari pada revolusi industri 4.0 yang
menekankan pada aplikasi perangkat lunak. Untuk menunjang peningkatan sumber daya
manusia dalam bidang kependidikan, Program Studi Pendidikan Matematika memiliki
tujuan utama yaitu untuk melahirkan tenaga pendidik yang memiliki kompeten dalam
bidang studi Pendidikan Matematika yang memiliki inovasi dan kreatifitas dan mampu
mengaplikasikan teknologi informasi, serta mampu mengembangkan bisnis pariwisata di
Indonesia Timur.
Dalam rangka mencapai visi dan misi program studi Pendidikan Matematika di
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pendidikan Muhammadiyah
(UNIMUDA) Sorong, maka perlu disusun kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai
dengan ciri khas keilmuan atau keahlian dari program studi tersebut sebagai bagian dari
pencapaian visi misi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
UNIMUDA Sorong memiliki visi, misi dan tujuan yang perlu diaktualisasikan dalam
kurikulum prodi. Visi ”Menjadi Universitas terdepan dan unggul dalam pengembangan
kecerdasan intelektual, emosional, spiritual yang berbasis tourismpreneur se-Indonesia
Timur pada tahun 2022”. Sesuai dengan visi “Menjadi Lembaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang bertaqwa, profesional, dan unggul berbasis edu-tourismpreneur SeIndonesia Timur pada tahun 2025” maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
menetapkan misi :
 Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran dan pembinaan sivitas akademika di
lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan
Muhammadiyah Sorong untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional,
unggul dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 Mengelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan
IPTEKS dan menunjang kesejahteraan masyarakat.
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 Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (stakeholders) dalam mengembangkan
caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
B. Landasan
1. Landasan Yuridis
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
d. Peraturan Presiden RI

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (KKNI)
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
g. Peraturan

Pemerintah

nomor

17

tahun

2010

tentang

Pengelolaan

dan

Penyelenggaraan Pendidikan
h. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI)
i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73
Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
n. Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Pendidikan
Muhammadiyah Sorong Tahun 2018
2. Landasan Filosofis
Pengembangan kurikulum prodi di UNIMUDA Sorong didasarkan atas
berbagai filosofi seperti humanisme, esensialisme, parenialisme, idealisme, dan
rekonstruktivisme sosial serta multikultural.
4

3. Landasan Teoritis
Pengembangan kurikulum prodi di UNIMUDA Sorong didasarkan atas ilmu dan
prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut.
a. Relevansi; kurikulum dan pembelajaran harus relevan dengan perkembangan
IPTEKS, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan zaman.
b. Kontinuitas; kurikulum S1 di UNIMUDA Sorong harus bersifat kontinu, terdapat
keterkaitan dengan kurikulum S2, dan S3 dimanapun dan penjenjangan yang jelas.
c. Fleksibilitas; kurikulum hendaknya memiliki fleksibilitas horizontal dan vertikal
baik dari segi isi maupun proses implementasinya.
d. Efektivitas dan efisiensi; kurikulum didesain sedemikian rupa agar efektif dan
efisien di dalam implementasinya untuk mencapai learning outcome yang telah
ditetapkan. Untuk level S1, misalnya, harus dapat diselesaikan dalam waktu empat
tahun.
e. Pragmatis; kurikulum yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan atau
diimplementasikan dengan baik sesuai dengan berbagai kondisi yang ada di prodi.
C. Tujuan
Tujuan pengembangan kurikulum prodi di lingkungan FKIP UNIMUDA Sorong
adalah sebagai berikut.
1. Memperbaiki kurikulum sesuai dengan kompetensi generik KKNI dan KBK.
2. Menetapkan kualifikasi lulusan di setiap prodi.
3. Menyusun Learning Outcome sesuai dengan deskripsi generik KKNI di
setiap prodi.
4. Menyusun struktur kurikulum prodi yang mencakup mata kuliah universitas,
fakultas, dan prodi.
5. Menyusun bahan kajian mata kuliah berdasarkan Capaian Pembelajaran
Lulusan (CPL)
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BAB II
PRINSIP, MODEL DAN PROSEDUR PENGEMBANGAN KURIKULUM
A. Prinsip Pengembangan Kurikulum
Pengembangan kurikulum prodi di UNIMUDA Sorong didasarkan atas ilmu dan
prinsip- prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut.
1. Perubahan kurikulum dipandang sebagai hal yang memang harus terjadi oleh
karena perubahan ilmu, teknologi, seni, dan budaya masyarakat.
2. Pengembangan kurikulum didasarkan pada kurikulum sebelumnya melalui proses
evaluasi diri, tracer study, dan kajian futuristik yang mendalam.
3. Pengembangan kurikulum merupakan kerja tim bukan perorangan yang
melibatkan dosen, mahasiswa, stakeholders, dan unsur-unsur terkait lainnya.
4. Pengembangan kurikulum prodi didasarkan atas Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang disingkat KKNI yaitu
kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang
pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan
kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. Pengembangan strata 1 (sarjana) setara dengan KKNI level 6, pendidikan profesi
setara dengan KKNI level
B. Model Kurikulum
Model kurikulum buku kurikulum ini hanya dikhususkan untuk kurikulum program
Sarjana. Sedangkan untuk kurikulum program profesi guru disusun tersendiri.
C. Prosedur Pengembangan
Prosedur pengembangan kurikulum FKIP disusun dengan merujuk kepada
Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2019
dan Pedoman Pengembangan Kurikulum LPTK (Dikti, 2012) serta Panduan
Pengembangan

Kurikulum

Program

Stusi

UNIMUDA

Sorong..

Prosedur
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pengembangan kurikulum tersebut meliputi langkah- langkah berikut:
1. Penetapan Profil Lulusan
2. Perumusan Capaian Pembelajaran (learning outcome)
3. Pengkajian Elemen Kompetensi
4. Penentuan Bahan Kajian
5. Pembentukan Mata Kuliah
6. Penentuan Bobot sks
7. Penyusunan Program Semester
8. Penentuan Kegiatan Pembelajaran
9. Penentuan Sistem Asesmen/Penilaian.
Ke sembilan tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.
Gambar. 1 Tahapan Penyusunan Kurikulum
Analisis SWOT Prodi
(Scientific Vision)

Comparative/ Tracer Study
(Market Signal)
Profil Lulusan
Kompetensi Lulusan
Bahan Kajian

Pembentukan Mata Kuliah
dan Penetapan SKS
Strategi Pembelajaran

Struktur Kurikulum
(distribusi tiap Semester)

Teknik Penilaian
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BAB III
IDENTITAS PROGRAM STUDI
VISI MISI KEILMUAN, TUJUAN PENDIDIKAN

1. Identitas Program Studi
Program Studi Pendidikan Matematika merupakan program studi ke empat yang
berdiri sejak pada tanggal 17 Desember 2010 berlandaskan ikhtiar dan usaha bersama
melalui Surat Keputusan Menristek Dikti Nomor berdasarkan Surat Keputusan Direktoral
Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 219/D/O/2010. Sebagai bagian dari amal usaha
persyarikatan Muhammadiyah, Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UNIMUDA
Sorong bertekad mewujudkan cita-cita dan tekad Muhammadiyah diantaranya untuk
menjadikan “Wacana Keilmuan dan Keislaman” Sebagai filosofi penyelenggaraan dan
pengembangang institusi, berusaha mengintegrasikan antara nilai-nilai keilmuan dan
keislaman sehingga mampu menumbuhkan kepribadian yang mengusai ilmu pengetahuan,
teknologi, seni dan budaya yang dijiwa nilai-nilai keislaman. Dan Mahasiswa yang
dinyatakan lulus berhak mendapatkan gelar akademik Sarjana Pendidikan atau S.Pd.
Program Studi Pendidikan Matematika sendiri berada dibawah Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
2. Visi Keilmuan Program Studi Pendidikan Matematika
Menjadikan Program Studi terkemuka di Papua Barat pada tahun 2025 dalam
menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam bidang pendidikan, penelitian,
pengabdian dan pengembangan pembelajaran matematika yang inovatif dan kreatif,
berbudaya, berteknologi, religius, berkarakter kuat berbasis edu-tourismpreneur.
3. Misi Program Studi Pendidikan Matematika
Untuk mencapai Visi di atas, Program Studi Pendidikan Matematika menetapkan Misi
sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan
sarjana Pendidikan Matematika yang berkompeten di bidangnya.
2. Mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian Pendidikan Matematika dengan
memanfaatkan aplikasi teknologi informasi.
8

3. Menyebarluaskan hasil kajian keilmuan bidang pendidikan Matematika melalui
kegiatan pengabdian pada masyarakat.
4. Mengembangkan keilmuan dan melakukan inovasi bidang pendidikan Matematika
melalui proses pemutakhiran materi dan sarana prasarana pembelajaran dan kegiatan
penelitian
5. Mengembangkan pembelajaran matematika yang inovatif dan kreatif
6. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan dalam pembelajaran,
pembangunan karakter yang kuat, dan mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak
lain yang berbasis edu-tourismpreneur
4. Tujuan Program Studi Pendidikan Matematika
Tujuan Program Studi Pendidikan Matematika adalah:
1. Menghasilkan lulusan (Sarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam) Informasi yang
Unggul dan kompetitif secara regional, nasional maupun internasional dalam bidang
Pendidikan matematika
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki sifat antisipatif, responsif, dan kreatif dalam
melakukan pembaharuan pendidikan dalam bidang Matematika melalui penelitian
dan publikasi ilmiah.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan perangkat lunak sebagaimana
tuntutan revoludi industri 4.0
4. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing di dunia kerja baik itu di lingkungan
instansi pemerintah maupun swasta.
5. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan

dan menerapkan hasil-hasil

penelitian dalam pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam untuk memecahkan
permasalahan dimasyarakat.
6.

Menghasilakn lulusan yang memiliki iman dan takwa melalui pengembangan AlIslam Kemuhammadiyahan

7.

Menghasilkan lulusan yang mampu melaksnakan dan menerapkan hasil-hasil
penelitian dalam pendidikan matematika untuk memcahkan permasalahan di
masyarakat

8. Mengahasilkan lulusan yang mampu merespon perkembangan ilmu pengetahuan
teknologi serta mengembangkan pembelajran matematika dan mengaplikasikannya
dalam pembelajaran yang inovatif dan mutakhir.
9

9. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain
untuk mendukung perkembnagn pendidikan matematika.
10. Untuk mencetak guru-guru matematika yang inovatif dan kreatif.
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BAB IV
BAHAN KAJIAN DAN STRUKTUR KURIKULUM

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum
harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi level 6 (enam) Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012 dan
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti), yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi
keilmuan program studi.
Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi
lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan
memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata
kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum harus dirancang
berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian
yang mendorong terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft
skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi
1. Profil Lulusan
Profil lulusan program S1 Pendidikan Matematika FKIP Unimuda Sorong adalah guru
profesional matematika sarjana Pendidik matematika/Guru matematika, Peneliti
Pendidikan Matematika, Enterpreneur Pendidikan, dan pegembang sumber belajar atau
media pembelajaran matematika yang menguasai dan menerapkan pengetahuan dan
teknologi, mampu memberikan putusan strategis dan bertanggung jawab dalam
melakukan riset dan pengelolaan sumber daya dengan berlandaskan pada keimanan dan
ketakwaan serta loyalitas terhadap negara dan nilai-nilai kependidikan.
2. Standar Kompetensi Lulusan
Standar Kompetensi Lulusan(SKL) dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran lulusan yang
memuat komponen sikap tata nilai (ST), keterampilan umum (KU), keterampilan khusus
(KK) dan Penguasaan Pengetahuan atau Kemampuan dibidang Pengetahuan (KP), dan
kemampuan Manajerial (KM). Rumusan komponen sikap didasarkan pada UndangUndang No.12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi yang dijabarkan
dPermenristekdikti No. 44 tahun 2015. Rumusan komponen keterampilan umum (KU)
disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
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Nasional Indonesia (KKNI) untuk level-6 atau tingkat sarjana strata 1(satu) atau S1 dan
penciri Universitas, sedangkan penyusunan kompenen keterampilan khusus (KK) dan
penguasaan pengetahuan (PP) ditetapkan berdasarkan Permendikbud No.16 tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Dokumen Asosiasi Program
Studi (Indo MS dan Asosiasi Prodi Pendidikan Matematika Muhammadiyah)
3. Learning Outcome
Parameter (Deskripsi)

Rumusan Capaian Pembelajaran Program Sarjana
Pendidikan Matematika
1. ST1
Bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius
2. ST2
Menjunjung tinggi nilai kemanusian dalam menjalankan
tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
3. ST3
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyrakat, bangsa, bernegara dan kemajuan
perdaban berdasarkan pancasila.
4. ST4
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta
tanah air, memiliki nasionalismen serta rasa
tanggungjawab pada bangsa dan negara
Sikap Tata Nilai (ST)
5. ST5
Menghargai keanekaragaman budaya pandangan, agama
dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil
orang lain.
6. ST6
Bekerjasama dan memilki kepekaan sosial serta
kepedulian terhadap masyrakat dan lingkungan.
7. ST7
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara
8. ST8
Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik
9. ST9
Menunjukkan sikap bertanggung atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri.
10. ST10
Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan
dan kewirausahaan.
11. ST11
Mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati
untuk mengembangkan sikap, nilai dan kemampuan
peserta didik dengan dilandasi oleh nilai-nilai kearifan
lokal dan akhlak mulia serta memilki motivasi untuk
berbuat bagi kemaslahatan peserta didik dan masyarakat.
12. ST12
Mempunya karakter Islami
KU
(Keterampilan 1. KU1
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Umum)

KK
Khusus)

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis,
dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang
sesuai dengan bidang keahliannya.
2. KU2
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan
terukur
3. KU3
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarka kaidah tata cara dan
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan
desain atau kritik seni.
4. KU4
Mampu menyusun deskripsi saintifk hasil kajian tersenut
di atas dalam bentuk deskripsi atau laporan tugas akhir
dang mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
5. KU5
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam
konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,
berdasarkan hasil anlisis informasi dan data
6. KU6
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja
dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam
maupun di luar lembaganya.
7. KU7
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja
kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi
terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada
pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
8. KU8
Mampu melaksanakan proses evaluasi diri terhadap
kelompok kerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara
mandiri
9. KU9
Mampu
mendokumentasikan,
menyimpan,
mengamankan dan menemukan kembali data untuk
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
(Keterampilan 1. KK1
Mampu merencanakan, mengimplementasikan dan
mnegevaluasi pembelajaran matematika secara inovatif
dan
mengaplikasikan
konsep
pedagogik-didaktik
matematika
dan
keilmuan
matematika
serta
memanfaatkan berbagai sumber belajar dan IPTEKS yang
berorientasi pada kecakapan hidup.
2. KK2
Mampu mengkaji dan menerapkan berbagai maetode
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Penguasaan Pengetahuan
atau
Kemampuan
dibidang
Pengetahuan
(KP)

Kemampuan
(KM)

Manajerial

pembelajaran matematikayang telah tersedia secara
inovatif dan teruji
3. KK3
Mampu melakukan pendampingan terhadap siswa dalam
pembelajaran matematika
4. KK4
Mmapu merancang dan melaksanakan penelitian untuk
menghasilkan alternatif penyelesaian masalah dibidang
pendidikan matematika serta mempublikasikan hasilnya.
5. KK5
Mengaplikasikan nilai-nilai keIslaman dlam pendidikan
matematika untuk membangun masyarakat Indonesia
sebagai masyaraka utama yang berdayasaing global.
1. KP1
Menguasai konsep pedagogik-didaktik matematika untuk
melaksanakan pembelajaran di pendidikan dasar dan
menengah yang berorientasi pada kecakapan hidup.
2. KP2
Menguasai konsep teoritis matematika meliputi logika
matematika, matematika diskret, aljabar, analisi, geometri,
teori peluang dan statistika, prinsip-prinsip pemodelan
matematika, program linier, persamaan diferensial dan
metode numerik yang mendukung pembelajaran
matematika di pendidikan dasar dan menengah serta
untuk studi lanjut.
3. KP3
Menguasai prinsip dan teknik perencanaan pelaksanaan
dan evaluasi pembelajaran matematika
4. KP4
Menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi dan
manfaat teknologi khsusnya teknologi informasi dan
komunikasi yang relrevan
untuk pembelajaran
matematika
5. KP5
Menguasai metode penelitian pendidikan dan metode
penelitian matematika untuk melaksanakn penelitian
pendidikan matematika dan penelitian matematika
6. KP6
Mampu menguasai metode penelitian pendidikan dan
penelitian matematika untuk melaksanakan penelitian
pendiidkan matematika dan penelitian matematika
7. KP7
Menguasai Al Islam Kemuhammadiyahan sebagai nilainilai dasar dalam kehidupan
8. KP8
Menguasai metodologi dan konsep-konsep matematika
yang terkait dengan niai-nilai keIslaman
1. KM1
Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya
dalam
penyelenggaraan
kelas
yang
menjadi
14

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

tanggungjawabnya dan mengevaluasi aktivitasnya secara
komprehensif.
KM2
Mampu merencakan dan mengelola sumberdaya dalam
penyelengaaraan dan lembaga pendidikan yang
dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
KM3
Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan
informasi dan data dalam penyelenggaraan pendidikan
yang relevan
KM4
Mampu mengkaji data dan informasi utnuk menentukan
pilihan tebaik dari solusi yang telah ada dibidang
pendidikan secara mandiri dan kelompok sebagai dasar
pengambilan keputusan
KM5
Mengembangkan sumberdaya pendidikan matematika
berdasarkan nilai-nilai keIslaman
KM6
Memberikan
perubahan
berdasarkan
nilai-nilai
keIslaman untuk membangun masyarakat Indonesia
sebagai masyarakat utama
KM7
Mengembangkan
jaringan
kerjasama
dalam
menwujudkan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah
KM8
Mengembangkan sikap kritis terhadap fenomena dan
mampu memberikan solusi terkait dengan bidang
matematika mengacu pada nilai-nilai keislaman

4. PROSES PEMBELAJARAN

Untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah dirumuskan, mahasiswa
Program Studi Pendidikan Matematika harus mengalami pengalaman belajar yang
menerapkan berbagai strategi dan metodologi pembelajaan yang menganut student
centre learning, meliputi:
1. Sistem

perkuliahan

berbasis

pada

falsafah

kognitivisme,

koneksionisme,

behaviorisme, dan konstruktivisme
2. Sistem penilaian meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, berbasis proses
dan produk.
3. Dalam perkuliahan dikembangkan kemampuan : presentasi, menulis karya ilmiah,
koperatif, kolaboratif, kreatif, dan inovatif
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4. Dalam perkuliahan dimasukan kegiatan – kegiatan berbasis IT, serta prinsip cross
fertilization.
5. Perkuliahan mempraktekan pendidikan nilai/karakter (disiplin, tanggung jawab,
jujur, teliti, ulet, pantang menyerah)
Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah
ditentukan. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan mendasarkan pada nilai-nilai
agama, kebangsaan, dan etika akademik. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara
interaktif dengan mengutamakan interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
maupun antarmahasiswa dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan teknologi
informasi yang relevan untuk menumbuhkan kreativitas, kapasitas, kepribadian,
kemandirian, dan kemmampuan menyelesaikan masalah, serta menumbuhkan pola
pikir logis, luas, dan komprehensif. Kegiatan pembelajaran dapat berupa kuliah tatap
muka, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, atau praktik lapangan.
Untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan, mahasiswa wajib
menempuh beban belajar minimal 144 satuan kredit semester (sks) yang diselesaikan
dalam waktu 4 sampai 5 tahun atau 8 sampai 10 semester. Satu semester setara dengan
16 minggu. Satu sks setara dengan 160 menit kegiatan belajar per minggu per semester
dengan rincian untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut:


Satu sks dalam bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial mencakup
kegiatan belajar tatap muka 50 menit perminggu per semester, penugasan
terstruktur 50 menit perminggu per semester, dan kegiatan belajar mandiri 60
menit perminggu per semester.



Satu sks dalam bentuk pembelajaran seminar mencakup kegiatan belajar tatap
muka 100 menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri per minggu
per semester.



Satu sks dalam bentuk pembelajaran praktikum dan praktik lapangan adalah
160 menit per minggu per semester.

Beban normal mahasiswa adalah 20 sks per semester. Beban belajar mahasiswa
berprestasi akademik tinggi, yaitu mahasiswa dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)
lebih dari 3,50 dan memenuhietika akademik maka dapat ditambah hingga 24 sks per
semester.
5. PROSES PENILAIAN
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Penilaian terdiri dari dua bentuk yaitu penilaian proses dan penilaian produk. Penilaian
proses dilakukan secara observasional oleh dosen di kelas secara langsung berupa
keterampilan, partisipasi keaktipan, presentasi, dan sikap yang ditunjukkan peserta
didik ketika mengikuti perkuliahan. Penilaian produk meliputi hasil ujian tulis atau
lisan, dan pengerjaan tugas. Masing-masing aspek penilaian memiliki bobot tersendiri
Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran
yang telah ditentukan. Penilaian dilaksanakan dengan prinsipprinsip sebagai berikut


Edukatif, yaitu penilaian dimaksudkan untuk memotivasi mahasiswa untuk
memperbaiki perencanaan dan cara belajar untuk mencapai capaian pembelajaran



Otentik, yaitu penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan
dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa saat kegiatan
pembelajaran berlangsung



Objektif, yaitu penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan
mahasiswa serta dari pengaruh subjektivitas



Akuntabel, yaitu penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas,
disepakati di awal kuliah, dan dipahami mahasiswa



Transparan, yaitu penilaian yang prosedur dan hasilnya dapat diakses oleh seluruh
pemangku kepentingan.

Penilaian dilakukan dengan beberapa teknik. Penilaian sikap dilakukan dengan teknik
observasi, angket, penilaian diri, dan penilaian antarteman. Penilaian sikap
dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian pengetahuan dan
keterampilan dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, atau penugasan dalam bentuk
portofolio atau projek. Ditinjau dari waktu dan cakupannya, tes tertulis dibedakan
menjadi ujian Tengah Semester (UTS) untuk mengukur capaian pembelajaran
mahasiswa pada paruh pertama kegiatan pembelajaran dan ujian Akhir Semester (UAS)
untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa pada paruh kedua kegiatan
pembelajaran. Nilai akhir aspek pengetahuan dan keterampilan merupakan akumulasi
dari nilai tugas, UTS, dan UAS yang formulasikanya disepakati antara dosen dan
mahasiswa dengan ketentuan nilai tugas minimal berbobot 20% dari total nilai. Nilai
akhir mahasiswa pada suatu mata kuliah merupakan akumulasi dari nilai sikap, sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang formulasinya disepakati antara dosen dan
mahasiswa. Nilai akhir mata kuliah menggunakan skala 0 s.d 100 dengan batas
kelulusan 56 Nilai akhir dikoneveri ke dalam huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E
yang standard an bobotnya ditetapkan sebagai berikut.
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Tabel 1. Konversi Nilai dalam Bentuk Huruf dan Angka

Nilai atau capaian pembelajaran mahasiswa di setiap semester dinyatakan dengan
Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh dengan cara menjumlahkan perkalian antara
nilai angka setiap mata kuliah dan bobot sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah
sks mata kuliah yang ditempuh dalam satu semester. Hasil penilaian capaian pembelajaran
lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang
diperoleh dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah dan
bobot sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah seluruh sks yang telah ditempuh
untuk menyelesaikan studi. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh
beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan
program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00. Predikat kelulusan mahasiswa
ditentukan sebagai berikut.


Memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 sampai dengan 3,00



Sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 sampai dengan 3,50.



Dengan pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50

6. Bahan Kajian
Program Studi Pendidikan Matematika merupakan lembaga pendidikan tinggi yang
mencetak calon guru matematika, bernaung dibawah Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. Sebagai
lembaga pendidikan yang mencetak guru matematika maka mahasiswa calon guru dibekali
ilmu pengetahuan matematika, pengetahuan untuk mengajarkan matematika, serta
pengetahuan dasar umum dalam rangka mempersiapkan calon guru hidup bermasyarakat.

Program studi pendidikan matematika juga bernaung dibawah panji-panji
Muhammadiyah, sehingga mahasiswa juga dibekali pengetahuan Al-Islam
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dan Kemuhammadiyahan. Bidang ilmu yang dikembangkan di program Studi
Pendidikan Matematika dibagi dalam 3 bidang bahan kajian yaitu Bahan Kajian
Kemampuan Dasar (BD), Bahan Kajian Kemampuan Pedagogik (BP), dan Bahan Kajian
Penguasaan Materi Pelajaran Matematika (BM). Uraian masing-masing bahan kajian dapat
dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.
Berikut adalah Bahan Kajian (BK) yang diturunkan dari capaian pembelajaran Program
Studi Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong:
Uraian Bahan Kajian Program Studi Pendidikan Matematika

Kemampuan Dasar (KD)

Kemampuan Pedagogik (KP)

Penguasaan Materi Matematika
(PM)

1. Sosial dan humaniora (AIK, Pendidikan
Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris dan Bahasa Arab)
2. Analisis Statistika
3. Entrepreneurship
4. Wawasan IPTEK
1. Psikologi Pendidikan
2. Filsafat Pendidikan
3. Desain Pembelajaran
4. Teori Pembelajaran
5. Model Pembelajaran.
6. Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran.
7. Media dan sumber pembelajaran
8. TIK dalam pembelajaran
9. Strategi Pembelajaran
10. Wawasan Kajian MIPA.
11. Microteaching
12. Kajian Matamatika
1. Teori bilangan
2. Logika Matematika
3. Kalkulus
4. Geometri
5. Aljabar
6. Statistika
7. Matematika diskret
8. Trigonometri
9. Alat peraga/media pembelajaran matematika
10. Pemodelan matematika
11. Program Linier
12. Metode Numerik
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Deskripsi Bahan Kajian (BK)
Kode

KD1

Bahan Kajian
(BK)
AIK

Deksripsi Bahan Kajian
Kemampuan Dasar (KD)
Untuk

memahami

dan

menginternalisasikan

nilai-nilai

kemuhammadiyahan dalam kehidupan sehari-hari sehingga
menjadi pribadi yang bertaqwa, berperilaku sesuai Alquran dan
As sunnah, dan menjadi pribadi yang mencerahkan dan
berkemajuan.
KD2

Bahasa

Agar dapat berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun
dengan peserta didik, teman sejawat, komunitas ilmiah, orang
tua, masyarakat secara lisan maupun tertulis baik dalam proses
maupun hasil-hasil inovasi pembelajaran.

KD3

Sosial dan
Humaniora

Untuk

memahami

dan

menyelesaikan

masalah-masalah

kemanusiaan, sosial kemasyarakatan berdasarkan keyakinan
agama yang dianut, kode etik yang berlaku, berkaitan dengan
pendidikan dan interaksi social dan kemasyarakatan

KD4

Ilmu Komunikasi

Untuk menguasai teknik berkomunikasi secara efektif, empatik
dan santun baik dengan peserta didik, teman sejawat, komunitas
ilmiah, orang tua, masyarakat secara lisan maupun tertulis baik
dalam proses maupun hasil-hasil inovasi pembelajaran

KD5

Entrepreneurship

Untuk meningkatkan wawasan kewirausahaan terkait dengan
peran

lulusan

di

masyarakat

sebagai

pendidik

yang

bertanggungjawab, inovatif, mandiri, tidak pantang menyerah
terhadap segala persoalan pendidikan yang dihadapi.
Kemampuan Pedagogik (KP)
KP1

KP2

Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi

Untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
sehingga dapat mengikuti kemajuan zaman sesuai tuntutan era
revolusi industri 4.0

Metode Penelitian Untuk menguasai konsep penelitian, menyusun deskripsi
saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi, serta menjaga
kesahihan dan mencegah plagiasi

KP3

Ilmu Pendidikan

Untuk memahami karakteristik peserta didik, mengidentifikasi
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potensi peserta didik dan menguasai strategi, metode dan teknik
pembelajaran,
KP4

Pembelajaran
Matematika

Untuk menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap sesuai
tujuan

instruksionalnya,kurikulum,

silabus

serta

dapat

menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang
relevan.

PM1

Penguasaan Materi Matematika (PM)
Matematika SMP Untuk menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk
melaksanakan pembelajaran di SMP

PM2

Matematika SMP

Untuk menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk
melaksanakan pembelajaran di SMA

PM3

Matematika

Untuk menguasai konsep matematika yang mendukung
pembelajaran di sekolah dan diperlukan untuk studi ke jenjang
berikutnya meliputi matematika dasar, analisis, geometri,
aljabar, statistika, matematika terapan, kalkulus, teori bilangan,
persamaan Diferensial, Matematika Diskrit dan Analisis
Numerik

5. Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot Sks
Setelah tentukan bahan kajian, maka berikutnya Standar Kompetensi Lulusan(SKL) yang
telah ditetapkan pada bagian sebelumnya didistribusikan berdasarkan bahan kajian
tersebut selanjutnya didistribusikan pada mata kuliah untuk memastikan bahwa setiap
Standar Kompetensi Lulusan(SKL) dapat dicapai oleh lulusan melalui mata kuliah tertentu
sehingga tidak ada SKL yang terlewatkan. Di samping itu, dapat dilihat standar
kompetensi mana saja yang lebih dominan dibandingkan dengan standar kompetensi yang
lain. Pada table di bawah ini disajikan matriks SKL dan Bahan Kajian
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Capaian Pembelajaran Lulusan Dan Bahan Kajian

KODE Capaian Pembelajaran Lulusan
KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KP1 KP2 KP3 KP4 PM1 PM2 BM3
Sikap Tata Nilai (ST)
Bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa dan mampu
ST1
menunjukkan sikap religius.
ST2
Menjunjung tinggi nilai kemanusian dalam
menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan
etika
ST3
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyrakat, bangsa, bernegara dan kemajuan
perdaban berdasarkan pancasila
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan
ST4
cinta tanah air, memiliki nasionalismen serta rasa
tanggungjawab pada bangsa dan negara
ST5
Menghargai keanekaragaman budaya pandangan,
agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan
orisinil orang lain
ST6
Bekerjasama dan memilki kepekaan sosial serta
kepedulian terhadap masyrakat dan lingkungan
ST7
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara
Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik
ST8
ST9
Menunjukkan sikap bertanggung atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
ST10
Menginternalisasikan
semangat
kemandirian,
kejuangan dan kewirausahaan
ST11
Mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati
untuk mengembangkan sikap, nilai dan kemampuan
peserta didik dengan dilandasi oleh nilai-nilai
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ST12
KU1

KU2
KU3

KU4

KU5

KU6
KU7

kearifan lokal dan akhlak mulia serta memilki
motivasi untuk berbuat bagi kemaslahatan peserta
didik dan masyarakat
Mempunya karakter Islami
Keterampilan Umum (KU)
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis,
sistematis,
dan
inovatif
dalam
konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan
nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan
terukur
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata
cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan
solusi gagasan desain atau kritik seni.
Mampu menyusun deskripsi saintifk hasil kajian
tersenut di atas dalam bentuk deskripsi atau laporan
tugas akhir dang mengunggahnya dalam laman
perguruan tinggi.
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam
konteks
penyelesaian
masalah
di
bidang
keahliannya, berdasarkan hasil anlisis informasi dan
data
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan
kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di
dalam maupun di luar lembaganya.
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil
kerja kelompok dan melakukan supervisi serta
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evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah
tanggung jawabnya
KU8
Mampu melaksanakan proses evaluasi diri terhadap
kelompok kerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran
secara mandiri
KU9
Mampu
mendokumentasikan,
menyimpan,
mengamankan dan menemukan kembali data untuk
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
Keterampilan Khusus (KK)
KK1
Mampu merencanakan, mengimplementasikan dan
mnegevaluasi pembelajaran
matematika secara
inovatif dan mengaplikasikan konsep pedagogikdidaktik matematika dan keilmuan matematika serta
memanfaatkan berbagai sumber belajar dan IPTEKS
yang berorientasi pada kecakapan hidup.
KK2
Mampu mengkaji dan menerapkan berbagai
maetode pembelajaran matematika yang telah
tersedia secara inovatif dan teruji
KK3
Mampu melakukan pendampingan terhadap siswa
dalam pembelajaran matematika
KK4
Mmapu merancang dan melaksanakan penelitian
untuk menghasilkan alternatif penyelesaian masalah
dibidang
pendidikan
matematika
serta
mempublikasikan hasilnya.
KK5
Mengaplikasikan nilai-nilai keIslaman dlam
pendidikan matematika untuk membangun
masyarakat Indonesia sebagai masyaraka utama
yang berdayasaing global.
Penguasaan Pengetahuan dan Kemampuan di Bidang
Pengetahuan (KP)
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KP1

KP2

KP3
KP4

KP5

KP6

KP7
KP8
KM1

Menguasai konsep pedagogik-didaktik matematika
untuk melaksanakan pembelajaran di pendidikan
dasar dan menengah yang berorientasi pada
kecakapan hidup.
Menguasai konsep teoritis matematika meliputi
logika matematika, matematika diskret, aljabar,
analisi, geometri, teori peluang dan statistika,
prinsip-prinsip pemodelan matematika, program
linier, persamaan diferensial dan metode numerik
yang mendukung pembelajaran matematika di
pendidikan dasar dan menengah serta untuk studi
lanjut.
Menguasai prinsip dan teknik perencanaan
pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran matematika
Menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi dan
manfaat teknologi khsusnya teknologi informasi dan
komunikasi yang relrevan untuk pembelajaran
matematika
Menguasai metode penelitian pendidikan dan
metode penelitian matematika untuk melaksanakn
penelitian pendidikan matematika dan penelitian
matematika
Mampu menguasai metode penelitian pendidikan
dan penelitian matematika untuk melaksanakan
penelitian pendiidkan matematika dan penelitian
matematika
Menguasai Al Islam Kemuhammadiyahan sebagai
nilai-nilai dasar dalam kehidupan
Menguasai metodologi dan konsep-konsep
matematika yang terkait dengan niai-nilai keIslaman
Kemampuan Manejerial (KM)
Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya
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KM2

KM3
KM4

KM5
KM6
KM7
KM8

dalam penyelenggaraan kelas yang menjadi
tanggungjawabnya dan mengevaluasi aktivitasnya
secara komprehensif.
Mampu merencakan dan mengelola sumber daya
dalam penyelengaaraan dan lembaga pendidikan
yang dipercayakan kepadanya dengan penuh
tanggung jawab.
Mampu mengambil keputusan yang tepat
berdasarkan
informasi
dan
data
dalam
penyelenggaraan pendidikan yang relevan
Mampu mengkaji data dan informasi utnuk
menentukan pilihan tebaik dari solusi yang telah ada
dibidang pendidikan secara mandiri dan kelompok
sebagai dasar pengambilan keputusan
Mengembangkan
sumberdaya
pendidikan
matematika berdasarkan nilai-nilai keIslaman
Memberikan perubahan berdasarkan nilai-nilai
keIslaman untuk membangun masyarakat Indonesia
sebagai masyarakat utama
Mengembangkan
jaringan
kerjasama dalam
menwujudkan
cita-cita
Persyarikatan
Muhammadiyah
Mengembangkan sikap kritis terhadap fenomena
dan mampu memberikan solusi terkait dengan
bidang matematika mengacu pada nilai-nilai
keislaman
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Matriks Standar Kompetensi Lulusan(SKL) dan Mata Kuliah
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MATA KULIAH
1) Keimanan dan Kemanusiaan (AIK I)
2) Ibadah, Akhalak dan Muamalah (AIK II)
3) Kemuhamaadiyaan (AIK III)
4) Islam dan IPTEKS (AIK IV)
5) Pancasila
6) Kewarganegaraan
7) Bahasa Indonesia
8) Bahasa Arab
9) Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat
(PKHS)
10) PLSBT
11) Entreprenuership
12) Magang I
13) Magang II
14) Magang III
15) Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM)
16) Seminar Usulan Proposal (SUP)
17) Skripsi
18) Pengantar Pendidikan
19) Belajar dan Pembelajaran
20) Program Pengalaman Lapangan
21) Perkembangan Peserta Didik
22) Microteaching
23) Komputer Dasar
24) Profesi Pendidikan
25) Wawasan Kajian MIPA
26) Matematika Dasar
27) Kalkulus Diferensial
28) Teori Bilangan
29) Analisis Kompleks
30) Statistika Matematika
31) Ekonometrika

30) Psikologi Belajar Matematika
31) Strategi Pembelajaran Matematika
32) Telaah Kurikulum dan Analisis Buku Teks
33) Pengembangan dan Produksi Media Pemb. Mat
34) Aljabar Linier
35) Aljabar dan Trigometri
36) Statistika Dasar
37) Kajian Matematika Sekolah Menengah
38) Kalkulus Integral
39) Geometri Ruang
40) Filsafat Pendidikan Matematika
41) Kajian Matematiak Sekolah Atas
42) Kalkulus Peubah Banyak
43) Geometri Ruang
44) Aljabar Abstrak
45) Geometri Analitik
46) Matematika Ekonomi
47) Kajian Masalah Matematika
48) Algoritma Fuzzi
49) Media Pembelajaran Berbasis ICT
50) Evaluasi Proses dan hasil Belajar Matematika
51) Program Linier
52) Persamaan Diferensial
53) Statistika Penelitian
54) Matematika Diskret
55) Matematika Keuangan
56) Metode Penelitian
57) Metode Numerik
58) Analisis Real
59) Penelitian Pendidikan Matematika

7. Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot sks
Dalam membentuk dan menentukan bobot sks MK maka menggunakan rumus sebagai berikut:
SKS per MK =

ܽܽ

ܽ

\ܽ\\p

ݑ

Ket:
B = Beban (KL x KD)
KL = Jumlah Bahan Kajian Setiap MK
KD = Kedalaman atau aras proses kognitif menurut Anderson (2001):
1 : Mengingat,
3 : Menerapkan,5 : Mengevaluasi
2 : Memahami,
4 : Menganalisa,
6 : Mencipta

No

Mata Kuliah

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kemanusiaan dan Keimanan (AIK I)
PKHS
Bahasa Indonesia
Pengantar Pendidikan
Wawasan dan Kajian MIPA
Komputer Dasar
Matematika Dasar
Kalkulus Diferensial
Teori Bilangan

Keluasan
(KL)
10
22
24
21
22
17
21
24
22

Kedalaman
(KD)
3
3
2
3
4
3
3
3
4

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ibadah, Akhlak dan Mualamalah (AIK II)
Bahasa Inggris
PKn
Perkembangan Peserta Didik
Aljabar dan Trigonometri
Statistika Dasar
Kajian Matematika Sekolah Menengah
Kalkulus Integral
Geometri Bidang

10
14
13
21
20
21
23
21
22

3
4
4
3
4
3
4
4
4

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Kemuhammadiyaha (AIK III)
Bahasa Arab
Pendidikan Pancasila
PLSBT
Profesi Pendidikan
Filsafat Pendidikan Matematika
Kajian Matematika Sekolah Menengah
Kalkulus Peubah Banyak
Geometri Ruang

10
14
13
20
22
20
19
21
20

3
3
4
3
3
2
4
4
4
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Islam dan IPTKES (AIK IV)

10

3

Beban
(B)
30
66
40
63
88
51
63
72
88
561
30
56
52
63
80
63
92
84
88
616
30
42
52
60
66
40
92
84
80
538
30

SKS
1
2
2
2
3
2
2
3
3
20
1
2
2
2
3
2
3
3
3
20
1
2
2
2
2
2
3
3
3
20
1

29
30
31

Psikologi Belajar Matematika
Strategi Pembelajaran Matematika
Telaah Kurikulum dan Analisis Buku
Teks
Pengembangan dan Produksi Media
Pembelajaran Matematika
Aljabar Linier
Geometri Analitik
Aljabar Abstrak
Matematika Ekonomi (MK Pilihan)
Kanjian Masalah Matematika (MK
Pilihan)

13
22
21

4
2
4

52
44
84

2
2
3
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3

63

2

21
19
22
21
21

4
5
4
4
4

84
88
90
84
84

3
3
3
3
3

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Magang Kependidikan I
Algoritma Fuzzi
Entrepreneurship
Media Pembelajaran Berbasis ICT
Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Mat
Program Linier
Persamaan Diferensial
Statistika Penelitian
Matematika Diskret
Matematika Keuangan
Metode Penelitian

12
18
17
20
21
22
18
21
22
28
28

2
3
3
3
4
3
4
3
4
3
3

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Magang Kependidikan II
Microteaching
Metode Numerik
Aplikasi Komputer
Analisis Real
Penelitian Pendidikan Matematika
Analisis Kompleks
Statistika Matematika
Ekonometrika (MK Pilihan)
Statistika Multivariat (MK Pilihan)

10
26
22
26
17
28
21
28
22
22

3
2
4
3
5
4
4
3
4
4

58
59
60

Magang Kependidikan III
KKNdik
Seminar Usulan Proposal (SUP)

21
22
17

3
5
4

61

Skripsi

28

6

657
24
54
51
60
84
66
90
63
88
84
84
677
30
52
88
78
85
64
84
84
88
88
728
63
110
68
204
168
168
4270

23
1
2
2
2
3
2
3
2
3
3
3
23
1
3
3
3
3
2
3
3
3
3
24
2
4
2
8
6
6
145

32
33
34
35
36

Total

8. Struktur Kurikulum
Pendidikan Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA)
Sorong menggunakan sistem kredit semester (sks). Mahasiswa harus menempuh minimal 144 sks
untuk dapat dinyatakan lulus sebagai Sarjana Pendidikan. Struktur Kurikulum terbagi menjadi
lima kategori mata kuliah, sebagai berikut:
8.1 Kategori Mata Kuliah
1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
MPK adalah kelompok bahan kajian dan pembelajaran dalam kurikulum perguruan
tinggi yang menunjang pembentukan kepribadian dan sikap sebagai bekal mahasiswa
memasuki kehidupan bermasyarakat.
2. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
MPB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk
memberikan landasan pembentukan kepribadian yang baik untuk kepentingan profesi
maupun untuk pengembangan ilmu dan teknologi.
3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
MKB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama memberikan
landasan pembentukan keahlian dalam berkarya baik untuk kepentingan profesi maupun
untuk pengembangan ilmu dan teknologi.
4. Mata Kuliah Keahlian Keterampilan (MKK)
MKK adalah kelompok bahan kajian dan pelaaran yang ditujukan untuk menghasilkan
tenaga ahli yang menguasai dasar metodologi ilmu, sehingga mampu menyelesaikan
permasalahan dalam salah satu bidang ilmu sesuai dengan tingkat keahlian.
5. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
MBB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk menunjang
keahlian dan keterampilan dalam kehidupan bermasayarakat
Tabel 4. Kategoti Mata Kuliah
Kategori Mata Kuliah
Jumlah sks

Mata
Kuliah
Kepribadian (MPK)

Pengembangan

Jumlah Mata Kuliah

MK Wajib

MK
Pilihan

MK
Wajib

MK Pilihan

18

2

11

1

Mata Kuliah
(MPB)

Perilaku

Berkarya

2

-

1

-

Mata

Keahlian

Berkarya

16

-

4

-

Kuliah

(MKB)
Mata Kuliah Keahlian Keterampilan
(MKK)

99

6

40

3

Mata
Kuliah
Berkehidupan
Bermasyarakat (MBB)

4

-

1

-

Total

139

8

57

4

Total Keseluruhan

147

62

Distribusi Mata Kuliah
Table 5. Struktur Sajian Mata Kuliah
Smt

Kode
MK/
Blok
MAT1101
MAT1102
MAT1103
MAT1104

I

MAT1105
MAT1106
MAT1107
MAT1108
MAT1109
MAT1201
MAT1202
MAT1203
MAT1204

II

MAT1205
MAT1206
MAT1207
MAT1208
MAT1209

III

MAT2301

Nama MK/Blok
Kemanusiaan &
Keimanan (AIK I)
PKHS
Bahasa Indonesia
Pengantar Pendidikan
Wawasan Kajian
MIPA
Komputer Dasar
Matematika Dasar
Kalkulus Diferensial
Teori Bilangan
Ibadah, Akhlak dan
Muamalah (AIK II)
Bahasa Inggris
PKn
Perkembangan Peserta
Didik
Aljabar dan
Trigonometri
Statistika Dasar
Kajian Masalah
Sekolah Menengah
Kalkulus Integral
Geometri Bidang
Kemuhammadiyaan
(AIK III)

Bobot
sks

Kelompok Mata
Kuliah

MK Prasyarat

Penyelenggara

1

-

Universitas

2
2
2

-

Universitas
Universitas
Fakultas

3

-

Prodi

2
2
3
3
20

-

Universitas
Prodi
Prodi
Prodi

1

MAT1101

Universitas

2
2

-

Universitas
Universitas

2

Fakultas

2

Prodi

2

Prodi

3

Prodi

3
3
20
1

MAT1108
-

Universitas
Prodi

MAT1201,
MAT1101

Universitas

MAT2302
MAT2303
MAT2304
MAT2305
MAT2306
MAT2307
MAT2308
MAT2309
MAT2401
MAT2402
MAT2403

IV

MAT2404
MAT2405
MAT2406
MAT2407

V

VI

Bahasa Arab
Pendidikan Pancasila
PLSBT
Profesi Pendidikan
Filsafat Pendidikan
Matematika
Kajian Matematika
Sekolah Atas
Kalkulus Peubah
Banyak
Geometri Ruang
Islam & IPTEK (AIK
IV)
Psikologi Belajar
Matematika
Strategi Pembelajaran
Matematika
Telaah Kurikulum dan
Analisis Buku Teks
Pengembangan dan
Produksi Media
Pembelajaran
Aljabar Linier
Goemetri Analitik

2
2
2
2

MAT1102
-

Prodi
Prodi
Universitas
Fakultas

2

-

Fakultas

3

MAT1207

Prodi

3

MAT1208

Prodi

3
22

MAT1209

Prodi

1

MAT2301

Universitas

2

Prodi

3

Prodi

3

-

2
3
3

Fakultas
Prodi

MAT2309

Prodi
Prodi

MAT2408 Aljabar Abstrak

3

MAT2409 Mata Kuliah Pilihan 1

-

Prodi

MAT3501 Magang 1

3
23
1

-

Universitas

MAT3502 Algoritma Fuzzi

2

MAT2303

Prodi

MAT3503 Entrepreneurship
Media Pembelajaran
MAT3504
Berbasis ICT
Evaluasi Proses dan
MAT3505
Hasil Belajar Matika
MAT3506 Program Linier
MAT3507 Persamaan Diferensial
MAT3508 Statistika Penelitian
MAT3509 Matematika Diskret
MAT3560 Mata Kuliah Pilihan 2

2

MAT3601
MAT3602
MAT603
MAT3604

Magang II
Microteaching
Metode Numerik
Aplikasi Komputer

Prodi

Universitas

2

MAT2405

Prodi

3

-

Fakultas

2
3
2
3
3
23
1
3
3
3

MAT2406
MAT2308
MAT1206

Prodi
Prodi
Prodi
Prodi
Prodi

MAT3501
MAT2404
MAT1109
MAT1106

Universitas
Fakultas
Prodi
Fakultas

MAT3605 Analisis Real
Penelitian Pendidikan
MAT3606
Matematika
MAT3607 Analisis Kompleks
MAT3608 Statistika Matematika
MAT3609 Mata Kuliah Pilihan 3

VII

VIII

MAT4701 Magang III
MAT4702 KKNdik
Seminar Usulan
MAT4703
Proposal (SUP)
MAT801

3

MAT2408

2
3
3
3
22
2
4

Prodi
MAT3508

Prodi
Prodi
Prodi

MAT3601
-

Universitas
Universitas

2

Universitas

12
6
6
147

Skripsi
Total

Prodi

-

Universitas

Tabel 7. Deskripsi Mata Kuliah
No
1

Nama Mata Kuliah
Kemanusiaan dan
Keimanan

SKS

Deskripsi

1

2

PKHS

2

3

Bahasa Indonesia

2

4

Pengantar Pendidikan

2

Pada mata kuliah ini mahasiswa mengetahui dan memahami
lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup, manusia
dan lingkungan, lingkungan manusia, manusia sebagai
makhluk budaya, manusia sebagai individu dan makhluk
sosial, manusia dan peradaban, manusia keragaraman dan
kesetaraan, manusia nilai moral dan hukum, manusia sains
teknologi dan seni serta manusia dan lingkungan. Dengan
memahami pendidikan lingkungan hidup diharapkan
mahasiswa dapat bersosialisasi dengan baik serta menjujung
tinggi nilai kearifan lokal.
Pada mata kuliah ini mahasiswa akan memahami dan
mengaplikasikan bahasa Indonesia yang meliputi kajian
Indonesia meliputi sejarah bahasa Indonesia, bahasa Negara,
bahasa Persatuan, bahasa ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni, fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan
bangsa. Teknik menulis: makalah, ringkasan/rangkuman buku
atau bab, resensi buku (Topik, Paragraf, Alinea, kalimat
efektif, EYD, cuplikan, catatan kaki). Membaca untuk
menulis: membaca tulisan/artikel ilmiah. Dengan memahami
kajian bahasa Indonesia, mahasiswa diharapkan dapat
berkomunikasi dengan baik dan menulis karya ilmiah dengan
tulisan sesuai dengan ketentuan.
Pada mata kuliah ini mahasiswa mengetahui dan memahami
pendidikan yang meliputi hakekat manusia dan pendidikan,
tujuan dan pentingnya pendidikan, konsep pendidikan sebagai
sistem, latar belakang histori lahirnya sistem pendidikan
nasional, sekolah sebagai upaya pendidikan formal, pendidik

5

Wawasan Kajian MIPA

3

6

Komputer Dasar

2

7

8

Matematika Dasar

Kalkulus Diferensial

2

3

dan terdidik dalam proses pembelajaran, ilmu guru, ilmu
keguruan dan ilmu pendidikan, aliran-aliran dalam
pendidikan,
inovasi
pendidikan,
pendidikan
dalam
menghadapi globalisasi abad 21, visi pendidikan abad 21 versi
Unesco, aliran-aliran filsafat pendidikan, sehingga mahasiswa
dapat mengetahui dan memahami tentang dasar pendidikan.
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan wawasan
keilmuan MIPA secara terintegrasi kepada mahasiswa.
Learning outcomes yang diharapkan dari mata kuliah ini
antara lain sebagai berikut: 1. Mahasiswa mampu memahami
dan menempatkan wawasan kemipaan (natural science)secara
terpadu dalam persoalan realitas kehidupan keseharian secara
keilmuaan 2. Mahasiswa mengetahui korelasi antara ilmu
pengetahuan dan filsafat. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan
kaidah penalaran yang benar dalam sains. 4. Mahasiswa
mampu menerapkan kaidah penalaran yang benar dalam
melakukan inferensi. 5. Mahasiswa mampu menggunakan
standar deviasi dan perhitungan galat untuk menyatakan
ketepatan dan kecermatan dalam perhitungan (eksperimen). 6.
Mahasiswa mampu menguasai langkah-langkah dalam metode
ilmiah 7. Mahasiswa mampu menguasai fakta, konsep,
prinsip, hukum, teori tentang molekul dan ion 8. Mahasiswa
mampu menjelaskan keterkaitan antara matematika dengan
bidang-bidang biologi, fisika, kimia dan lainnya secara
terpadu. 9. Mahasiswa mampu memahami tentang peran ilmu
kimia sebagai pusat bagi ilmu alam lainnya 10.Mahasiswa
mampu memahami Fisika adalah salah satu ilmu pengetahuan
alam dasar yang banyak digunakan sebagai dasar bagi ilmuilmu yang lain seperti Kimia, Biologi, Matematika, dll.
11.Mahasiswa memahami hakikat ilmu biologi 12.Mahasiswa
memahami keterpaduan ilmu biologi 13.Mahasiswa mampu
memahami matematika, fisika, biologi, kimia menjadi dasar
berbagai pengembangan ilmu dan teknologi. Hasil riset kaitan
antara satu ilmu dengan disiplin ilmu lain dalam riset dan
penerapan teknolog
Mata kuliah ini berisi tentang konsep dasar ilmu komputer dan
pemanfaatan aplikasi-aplikasi komputer sehingga mahasiswa
mampu memahami dan memanfaatkan teknologi yang sedang
berkembang
Mata kuliah ini berisi materi trigonometri. Setelah mempelajarai
mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menguasai semua topik
dalam MK ini sebagai bekal untuk melaksanakan pembelajaran di
satuan pendidikan dasar dan menengah

Pada mata kuliah ini mahasiswa mengetehui, memahami dan
menghitung tentang Sistem Bilangan Real dan Ketaksamaan
(sistem bilangan real, ketaksamaan, nilai mutlak, akar kuadrat
dan kuadrat), Fungsi dan Limit (fungsi dan grafiknya, operasi
pada fungsi, pendahuluan limit, pengkajian mendalam tentang
limit, teorema limit, kekontinuan fungsi), Turunan (turunan,
aturan pencarian turunan, turunan sinus dan kosinus, aturan

9

Teori Bilangan

3

10

Ibadah, Akhlak dan
Muamalah (AIK II)

1

11

Bahasa Inggris

2

12

PKn

2

13

Perkembangan Peserta
Didik

2

14

Aljabar dan
Trigonometri

3

15

Statistika Dasar

2

16

Kajian Matematika
Sekolah Menengah

3

rantai, turunan tingkat tinggi, pendiferensialan implisit),
Penggunaan
Turunan
(maksimum
dan
minimum,
kemonotonan dan kecekungan, maksimum minimum lokal,
teorema nilai rata-rata), sehingga mahasiswa dapat
memecahkan persoalan yang berkaitan dengan limit dan
diferensial
Pada mata kuliah ini mahasiswa mengetahui dan memahami
tentang pengertian bilangan dan sistem numerasi, macammacam bilangan, operasi hitung pada sistem bilangan (sistem
ijir, sistem numerasi mesir-purba, sistem numerasi babylonia,
sistem numerasi alphabet yunani, sistem numerasi cinajepang, sistem numerasi maya, sistem numerasi romawi,
sistem numerasi attika, sistem numerasi arab), sistem
numerasi Hindu dan Arab, aritmetika jam dan moduler serta
kongruensi, sebagai pengetahuan dasar untuk memahami
materi matematika yang lain
Pada mata kuliah ini Mahasiswa memahami dan menyadari
hakikat, fungsi, hikmah, dan nilai spiritual ibadah; hakikat
akhlak terhadap Allah, diri sendiri, sesama, dan lingkungan;
dan urgensi prinsip bermuamalah dan akhlak bermuamalah.
Mata kuliah bahasa Inggris meliputi penguasaan grammar:
past tense, present tense, continuous tense, serta kemampuan
menerjemahkan buku teks berbahasa Inggris.
Mata kuliah kewarganegaraan meliputi mengenai identitas
nasional, politik dan strategi pembangunan karakter bangsa,
demokrasi Indonesia, hak asasi manusia dan rule of law, hak
dan kewajiban warga negara, geopolitik Indonesia, geostrategi
Indonesia
Mata kuliah ini meliputi pembahasan mengenai pertumbuhan
dan perkembangan peserta didik dan dimensinya, perbedaan
individual, bakat dan minat, karakteristik, faktor-faktor yang
mempengaruhi perkembangan peserta didik, kebutuhan
remaja, kaitan kebutuhan dan tugas perkembangan remaja
dalam pembelajaran, lingkungan pendukung dan penghambat
perkembangan, konsep dasar sikap dan perilaku empatik,
konsep dasar penyesuain diri, penyimpangan tingkah laku
remaja, bimbingan penyesuaian diri.
Pada mata kuliah ini mahasiswa mengetahui memahami dan
menghitung tentang materi perbandingan trigonometri dan
fungsi trigonometri, rumus-rumus trigonometri dalam
segitiga, trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut serta
persamaan trigonometri dan pertidaksamaan Trigonometri,
sebagai dasar pengetahuan mahasiswa untuk mempelajari
ilmu Matematika kejenjang selanjutnya.
Mata kukliah ini merupaka salah satu mata kuliah yang
mengandung materi atau bahan kajian tentang pengumpulan,
analisis dan interpretasi data
Pada mata kuliah ini mahasiswa memahami dan melatih
kajian materi matematika yang ada pada sekolah menengah
atas atau sederajat sehingga diharapkan mahasiswa mampu
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Kalkulus Integral

3

18

Geometri Bidang

3

19

Kemuhammadiyahan
(AIK III)

1

mengkaji materi matematika yang ada di sekolah tingkat
menengah atau sederajat
Pada mata kuliah ini mahasiswa mengetehui, memahami dan
menghitung tentang materi Integral Tak Tentu (integral tak
tentu sebagai kebalikan turunan, penerapan integral tak tentu),
Integral Tentu (pengertian integral tentu, teorema dasar
integral), Fungsi Transenden (fungsi logaritma, fungsi
eksponen), Teknik Pengintegralan (pengintegralan dengan
substitusi, pengintegralan parsial, pengintegralan trigonometri,
pengintegralan dengan substitusi trigonometri, pengintegralan
fungsi rasional), Aplikasi Integral Tentu (luas daerah bidang
datar, volume benda, panjang kurva pada bidang, luas
permukaan benda putar, massa, momen dan pusat massa),
Koordinat Polar (sketsa grafik dalam koordinat polar, luas
daerah dalam persamaan polar), Bentuk Tak Tentu dan
Intergral Tak Wajar (bentuk tak tentu 0/0, bentuk tak tentu
lainnya, integral tak wajar), Deret Pangkat dan operasioperasinya, Deret Taylor dan Deret MacLaurin, sehingga
mahasiswa dapat memecahkan persoalan yang berkaitan
dengan Integral
Pada Mata kuliah ini mahasiswa mengetahui, memahami,
menghitung dan menganalisisProyeksi suatu titik dan sudut
ruang; Proyeksi ketiga dan koordinat suatu titik; Garis, titik
tembus garis tertentu terhadap bidang-bidang proyeksi, bidang
datar; Bidang-bidang sejajar dan garis persekutuan antara dua
bidang yang berpotongan, Garis dan titik pada suatu bidang,
garis dan bidang; Jarak antara dua buah titik dan persamaan
sembarang bidang datar, bidang banyak; Perebahan gambar
datar dan bidang banyak, jarak antara dua buah titik dan
perebahan sembarang bidang datar; Jarak dan Silinder: jarak
antara titik dan garis, titik dan bidang, dan jarak antara dua
bidang sejajar, jarak antara dua garis yang bersilangan, lukisan
dengan pertolongan sifat silinder; Sudut dan Kerucut: sudut
antara suatu garis dengan proyeksi dan sudut antara garis dan
bidang sembarang, sudut antara suatu bidang dengan bidang
proyeksi, sudut antara dua bidang sembarang dan konstruksi
suatu sudut dengan pertolongan sifat kerucut; Bola dan
putaran (rotasi), sebagai pengetahuan penunjang mahasiswa
dalam bidang Matemati
Mengetahui sejarah pemikiran-pemikiran pembaharuan dunia
muslim dan kaitannya dengan sejarah awal didirikannya
Muhammadiyah; Sejarah perkembangan Muhammadiyah dari
masa ke masa hingga abad ke-2; Mengetahui nilai-nilai dasar
ideologi Muhammadiyah dalam keputusan-keputusan resmi
diantaranya: Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah
(MADM), Kepribadian Muhammadiyah, dan Matan
Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM);
Kiprah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah,
tajdid, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, dan
pemberdayaan
perempuan;
serta
Paham
politik

20

Bahasa Arab

2

21

Pendidikan Pancasila

2

22

PLSBT

2

23

Profesi Pendidikan

2

24

Filsafat Pendidikan
Matematika

2

25

Kajian Matematika
Sekolah Atas

3

Muhammadiyah dalam berbangsa & bernegara.
Matakuliah ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa
sebagai lulusan perguruan tinggi dengan pemahaman dan
keterampilan berbahasa Arab yang memadai. Matakuliah ini
merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh
mahasiswa, sekaligus sebagai salah satu bekal awal bagi
mahasiswa untuk menempuh ujian standarisasi kompetensi
Bahasa Arab (TES IMKA) di UIN Walisongo Semarang.
Adapun materi kuliah ini meliputi: Maharoh Kitabah / Kaidah
Bahasa Arab (Kemampuan Menulis) dan Maharoh Qiro`ah
(kemampuan Membaca).
Pada mata kuliah ini mahasiswa akan memahami dan
menerapkan Pancasila yang meliputi filsafat Pancasila, butirbutir Pancasila, Identitas Nasional, Politik dan Strategi,
Demokrasi Indonesia, Hak Azasi Manusia dan Rule of Law,
Hak dan Kewajiban Warga Negara, Geopolitik Indonesia,
Geostrategi Indonesia. Dengan memahami kajian Pancasila
mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan nilai luhur
Pancasila pada kehidupan sehari-hari khususnya dalam
pendidikan bahasa Indonesia
Pada mata kuliah ini mahasiswa mengetahui dan memahami
lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup, manusia
dan lingkungan, lingkungan manusia, manusia sebagai
makhluk budaya, manusia sebagai individu dan makhluk
sosial, manusia dan peradaban, manusia keragaraman dan
kesetaraan, manusia nilai moral dan hukum, manusia sains
teknologi dan seni serta manusia dan lingkungan. Dengan
memahami pendidikan lingkungan hidup diharapkan
mahasiswa dapat bersosialisasi dengan baik serta menjujung
tinggi nilai kearifan lokal
Mata kuliah ini meliputi pengertian dan konsep profesi
kependidikan, karakteristik dan syarat-syarat profesi
keguruan, profesionalisme dan etos kerja, kualitas dan
profesionalisme guru menghadapi dinamika perubahan, kode
etik profesi keguruan, pendidik dan tenaga pendidikan,
pembinaan dan peningkatan kualitas profesi mengajar guru,
peran profesionalisme kepala sekolah dan guru di era
reformasi dalam bidang pendidikan, fungsi dan peran guru
dalam bimbingan dan penyuluhan di sekolah, administrasi
pendidikan dalam profesi keguruan, peranan guru dalam
administrasi sekolah menengah, supervisi dalam administrasi
pendidikan.
Pada mata kuliah ini mahasiswa mengetahui dan memahami
tentang sejarah perkembangan geometri, aljabar, dan
analisis/kalkulus serta beberapa aliran filsafat matematika,
sehingga diharapkan
mahasiswa dapat
mengetahui
perkembangan ilmu Matematika
Pada mata kuliah ini mahasiswa memahami dan melatih
kajian materi matematika yang ada pada sekolah menengah
atas atau sederajat sehingga diharapkan mahasiswa mampu

26

Kalkulus Peubah Banyak

3

27

Geometri Ruang

3

28

Islam dan IPTEKS (AIK
III)

1

29

Psikologi Belajar
Matematika

2

30

Strategi Pembelajaran
Matematika

3

31

Telaah Kurikulum dan
Analisis Buku Teks

3

mengkaji materi matematika yang ada di sekolah tingkat
menengah atas atau sederajat
Pada mata kuliah ini mahasiswa mengkaji fungsi peubah
banyak, konsep-konsep turunan parsial, aturan rantai, turunan
tingkat tinggi dan minimum dan minimum. Mahasiswa
mempelajari konsep pengali lagrange, integral lipat dua, lipat
tiga dan penerapan integral lipat.
Pada mata kuliah ini mahasiswa mengetahui memahami dan
menghitung tentang Aksioma dan postulat pada Geometri;
Undefined Terms: titik, garis, kurva, bidang datar, sudut.
Geometri Bidang: ukuran sudut, ukuran panjang, dua garis
lurus yang sejajar dan berpotongan, sudut-sudut sehadap dan
berseberangan; segi banyak: segitiga, segi empat, dan segi n
dan garis-garis khusus pada segitiga, besar sudut pada segi n,
kesebangunan; segi n beraturan: segitiga, segi empat, segi
lima, dan segi 6 beraturan serta keistimewaannya; Luas
bidang datar, luas segi n beraturan. Bangun Ruang: paralel
epipedum (Prisma), Balok, Kubus, Limas, bidang empat dan
Bidang delapan beraturan, Tabung, Kerucut, Bangun Ruang
terpancung, jejaring (bukaan) bangun ruang, luas permukaan
dan volume bangun ruang. Sebagai pengetahuan awal pada
Bidang Geometri
Pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami,
menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Topik
bahasannya meliputi definisi agama, unsur-unsur agama, iman
dan taqwa, hakekat manusia, konsep manusia menurut
perspektif islam, fungsi iman dalam menghadapi budaya
materialisme dan hedonisme, hakekat IPTEK, prinsip
perkembangan IPTEK, profil dan professional guru yang
ideal, kerukunan antar umat beragama, tradisi lokal menurut
pandangan Islam.
Mata kuliah ini mengkaji konsep dan teori belajar matematika,
yang meliputi hakikat matematika, proses belajar matematika,
pemahaman dalam matematika, perkembangan pemikiran
matematis, berbagai teori belajar matematika, mendiagnosis
kesulitan belajar matematika, dan meremidi kesulitan belajar
matematika
Mata kuliah ini mendiskusikan dasar-dasar pengembangan
strategi-strategi pembelajaran matematika yang efektif dan
efisien, menelaah dan menyimulasikan strategi-strategi
pembelajaran matematika yang bertujuan untuk mencapai
pemahaman terhadap konsep dan prosedur matematika, dan
mengembangkan kemampuan mentransfer pemahaman
matematis untuk pemecahan masalah matematika di ranah
berfikir tingkat lebih tinggi.
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mempunyai pengetahuan
dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan matematika.

Perkembangan kurikulum matematika sekolah, struktur, dan
subtansi materi untuk jenjang SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK

32

Pengembangan dan
Produksi Media
Pembelajaran Matematika

2

33

Aljabar Linier

3

34

Geometri Analitik

3

35

Aljabar Abstrak

3

36

Matematika Ekonomi
(MK Pilihan)

3

37

Kajian Masalah
Matematika (MK Pilihan)

3

Pada mata kuliah ini mahasiswa memahami, mengaplikasikan,
merancang dan mempraktekkan tentang perkembangan mental
anak, fungsi alat peraga, alat bantu, dan permainan
matematika. Jenis-jenis alat peraga, jenis-jenis alat bantu,
jenis-jenis permainan matematika. Proses pembuatan alat
peraga, cara penggunaan beberapa alat bantu, proses
penyusunan atau pengembangan permainan matematika,
sehingga mahasiswa dapat memilih dan menggunakan media
pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa, lingkungan
sekolah dan tujuan pembelajaran
Pada mata kuliah ini mahasiswa mengetahui, memahami dan
menghitung tentang materi Ruang Euclid R2 dan R3, Ruang
Euclid Rn sebagai perluasan ruang euclid R2 dan R3,
Transformasi Linier serta Nilai dan Vektor Eigen, sebagai
bidang pengetahuan yang relevan.
Pada mata kuliah ini mahasiswa mengetehui, memahami,
menghitung dan memecahkan tentang Garis bilangan: dan
posisi titik pada garis; Salib sumbu orthogonal : posisi titik
pada bidang; Vektor pada bidang: penjumlahan dan perkalian
vector, vektor satuan (unity), vektor posisi, vektor arah, dan
koefisien arah pada bidang. Persamaan garis lurus, berkas
garis. Irisan kerucut : Persamaan lingkaran, berkas lingkaran,
persamaan, persamaan parabola, persamaan hiperbola. Luasan
bidang datar. Posisi titik dalam ruang. Vektor dalam ruang:
penjumlahan dan perkalian vector, Vektor satuan (unity),
vektor posisi, vektor arah, dan koefisien arah pada dalam
ruang, Persamaan bidang, persamaan bola, hiperboloida,
persamaan tabung, persamaan kerucut, sehingga mahasiswa
dapat mengaplikasikan aljabar untuk menganalisis geometri.
Kajian tentang struktur aljabar pada himpunan dengan satu
operasi biner yang membahas grup dan contoh-contohnya,
sifat-sifat grup, subgrup, grup simetri, grup siklik,
isomorpisme grup, koset dan subgrup normal, homomorpisme
Ruang lingkup mata kuliah matematika ekonomi membahas
tentang pengertian dan manfaat ilmu matematika ekonomi,
teori bilangan, pasar dan jenis-jenis pasar,perhitungan bunga
kredit dan anuitas, fungsi dalam ekonomi, aplikasi fungsi
dalam ekonomi, metode integral dan aplikasi ekonomi dan
mengidentifikasi, menganalisis dan meneliti masalah-masalah
matematika ekonomi pada kehidupan sehari-hari beserta
solusinya
Dalam mata kuliah ini dibahas berbagai masalah pendidikan
matematika. Masalah tersebut meliputi perbedaan siswa;
masalah kurikulum, pendekatan, strategi, atau metode
pembelajaran; unjuk kerja siswa sekolah dan mahasiswa;
pengelolaan kelas; masalah evaluasi; dan hasil-hasil
penelitian. Mata kuliah ini memberikan bekal kemampuan
kepada mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah-masalah

pendidikan
matematika
dan
menentukan
strategi
pemecahannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, selain
menggunakan metode ekspositori dan diskusi, mahasiswa
diberi tugas secara berkelompok dan individu /mandiri untuk
mempelajari beberapa artikel atau hasil penlitian tentang
pendidikan matematika yang dipublikasikan secara
internasional, mengamati dan mengidentifikasi masalah
pendidikan matematika yang ada di kelas atau sekolah, dan
menyampaikan hasilnya di depan kelas.
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Magang Kependidikan I

1

39

Algoritma Fuzzi

2

40

Entrepreneurship

2

41

Media Pembelajaran
Berbasis ICT

2

42

Evaluasi Proses dan Hasil
Belajar Matematika

3

Magang 1 merupakan mata kuliah yang mengembangkan
kompetensi mahasiswa dalam melaksanakan praktik kependidikan
di lingkungan sekolah dasar atau menengah agar mahasiswa siap
untuk menjadi tenaga pendidik yang memiliki kompetensi
profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial yang disyaratkan.
Praktik kependidikan meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan
berkenaan dengan pengidentifikasian secara langsung kultur
sekolah, pengamatan pada peserta didik dalam KBM, dan
melakukan pengamatan pada organisasi dan manajemen sekolah

Fungsi dan keanggotaan himpunan himpunan fuzzy; sifat-sifat
himpunan fuzzy; operator pada himpunan fuzzy: komplemen,
s-norm, t-norm; Relasi fuzzy dan komposisi relasi fuzzy;sifat sifat khusus relasi fuzzy; linguistik; proposisi fuzzy; operator
logika fuzzy; implikasi fuzzy (fuzzy rule); generalised modus
ponens; generalised modus tollens; generalised hypothetical
syllogism; sistem aturan fuzzy; fuzzifikasi dan defuzzifikasi
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar dan
karakteristik entrepreneurship serta mengaplikasikan dan
mengaitkannya dengan kondisi lingkungan setempat secara
lintas disiplin. Juga disajikan konsep-konsep yang dapat
mengembangkan semangat dan budaya entrepreneurship,
bagaimana mengaitkan permasalahan yang ada dengan
peluang dan kesempatan ekonomis dari lingkungan sekitarnya
serta memberikan kemampuan memanfaatkan jiwa dan
semangat entrepreneurship yang ada dalam diri mahasiswa.
Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dasar pengembangan
media yang dimulai dari perencanaan dengan menganalisis
kebutuhan, desain dengan membuat prototife, dan development
yaitu produksi media pembelajaran yang relevan dengan berbasis
ICT seseuai dengan tuntutan zaman.
Pada mata kuliah ini mahasiswa mengevaluasi, merancang
tentang Pengertian dan Tujuan Evaluasi; Jenis dan Fungsi
Evaluasi Pembelajaran Matematika; cara mengevaluasi
kemampuan berpikir matematis (kemampuan pemecahan
masalah, kemampuan komunikasi, kemampuan koneksi,
kemampuan penalaran, dan kemampuan representasi);
Pembuatan Instrumen Evaluasi Tes dan Non Tes, Kualitas
Alat Evaluasi (validitas, reliabilitas, daya pembeda, indeks
kesukaran, Efektitivitas Option); Analisis Data Hasil Evaluasi
(Penentuan Skor, Acuan Penilaian, Skala Penilaian, Daya
Serap dan Pringkat). Analisis data hasil evaluasi dapat
menggunakan kalkulator ilmiah atau program komputer.
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Program Linier

2

44

Persamaan Diferensial

3

45

Statistika Penelitian

2

46

Matematika Diskret

3

47

Matematika Keuangan
(MK Pilihan)

3

48

Metode Penelitian (MK
Pilihan)

3

Sehingga mahasiswa mampu merancang evaluasi dari
pembelajara
Pada mata kuliah ini mahasiswa mengetahui, memahami dan
menganalisis tentang Pengertian dan Perumusan Masalah
Program Linier, Pemecahan Masalah Program Linier Secara
Aljabar dan Geometri, Metoda Simpleks (simpleks biasa,
metoda dual fase, simpleks direvisi, uji sensitivitas), Masalah
Transportasi Seimbang dan Tak Seimbang serta
Penyelesaiannya, sehingga mahasiswa dapat menganalisis
permasalahan tentang perhitungan yang sejalan dengan aljabar
linear
Mata kuliah ini berkenaan dengan persamaan yang memuat
variabel
tidak
bebas
beserta
derivatif-derivatifnya.
Pembahasan utama dalam mata kuliah ini adalah tentang
bagaimana menentukan solusi atau mencari penyelesaian dari
suatu persamaan differensial mulai dari PDB orde pertama
derajat pertama, persamaan diferensial orde pertama derajat
tinggi, persamaan diferensial linier orde n dengan koefisien
konstan. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan
mahasiswa dapat menguasai semua topik dalam Persamaan
Diferensial Biasa, sebagai dasar mengikuti mata kuliah
Persamaan Differensial Tingkat Tinggi pada semester
selanjutnya, serta sebagai dasar untuk mengajarkan
matematika di sekolah
Mata kuliah Statistik ini bertujuan untuk membekali
mahasiswa dengan pengetahuan, pemahaman, dan
keterampilanstatistik dasar dan lanjut sehingga mereka
mampu menganalisis data kuantitatif secara deskriptif dan
inferensial, dengan bantuan SPSS.
Mata kuliah ini berisi materi yang terkait kombinatorik dengan
struktur penyajian dari definisi, sifat, dan aplikasi. Dalam
mempelajari materi ini dibutuhkan ketajaman analisa tingkat tinggi.
Setelah mempelajarai mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat
menguasai semua konsep dan mengaplikasikan konsep
kombinatorik ke dalam permasalahan nyata, serta sebagai bekal
untuk mengambil studi lanjut

Pada mata kuliah ini mahasiswa memahami tentang Deret
Ukur dan Deret Hitung, Perkenalan Usaha, Bunga dan Usaha,
Fungsi Permintaan, Keseimbangan Pasar, Pajak, Subsidi,
Pengaruh terhadap Keseimbangan Pasar, Diferensial
Sederhana bersifat Elastisitas, Integral tentu dan Integral tidak
tentu dan Matriks. Sebagai dasar pengetahuan untuk bidang
lain yang releva
Pada mata kuliah ini mahasiswa mengetahui, memahami dan
menghitung tentang pengertian dasar dan manfaat statistik
inferensial, pertanyaan inferensial. Dasar-dasar statistik
parametrik: distribusi peluang dan distribusi peluang standar
serta kurvanya, taraf signifikansi dan taraf kepercayaan, tipe
kesalahan inferensi. Menaksir titik: rata-rata, proporsi,
variansi. Keseuaian antara jenis rumusan masalah (pertanyaan
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penelitian), tujuan dan hipótesis penelitian. Langkah-langkah
dan prosedur analisis (uji hipótesis) tentang: efektivitas
sebuah perlakuan, perbedaan dua rata-rata atau lebih,
perbedaan dua proporsi atau lebih, hubungan sebab akibat
(causal), hubungan non-kausal, hubungan berantai (jalur atau
path), sebagai pengetahuan untuk penelitian
Pada mata kuliah ini mahasiswa merancang, mengaplikasikan,
mengevaluasi dan memutuskan tentang mata kuliah yang
bersifat teoritik digabungkan dengan pedagogi dan
dipraktekkan langsung ke sekolah-sekolah menengah yang
sudah bekerja sama dengan fakultas, diharapkan mahasiswa
mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan bidang
pendidikan
Pada Matakuliah ini mahasiswa mampu memahami tentang
materi; pelaksanaan pelatihan keterampilan dasar mengajar
dan pembimbingan, yang terdiri dari: (1) keterampilan
bertanya,
(2)
keterampilan
memberi
penguatan,
(3)keterampilan mengadakan variasi, (4) keterampilan
menjelaskan, (5) keteramp ilan membuka dan menutup
pelajaran, (6) keterampilan membimbing diskusi kelompok
kecil, (7) keterampilan mengelola kelas, (8) keterampilan
mengajar kelompok kecil dan perorangan. Metode
pembelajaran menggunakan
pendekatan teori, latihan
(terbimbing dan ma ndiri) dan peer teaching yang berbasis
Lesson Study (LS). Adapun system
penilaian adalah
menggunakan assesmen kinerja dan portofolio.
Pada mata kuliah ini mahasiswa mengetahui, memahami,
menghitung, dan menganalisis tentang Pengertian Galat
(definisi, sumber dan contoh galat, perambatan dari galat dan
penjumlahan), Mencari Akar (metode belah dua, metode
Newton, metode sekans), Interpolasi (interpolasi polimnomial,
galat pada interpolasi polynomial), Solusi Aljabar dan
Persamaan Transenden, Pengintegralan dan Pendiferensialan
Secara Numerik (aturan Simpson, aturan trapesium, matriks
dan persamaan linier, solusi numerik persamaan diferensial).
Sebagai pengetahuan penunjang mahasiswa dalam bidang
Matematika
Pada mata kuliah ini mahasiswa mengetahui, memahami,
menghitung dan merancang tentangmenyelesaikan masalah
Arhitmatika dengan menggunakan bahasa program Excell dan
aplikasi Pengunaan Excel dan SPSS yang berkaitan dengan
penelitian, Mempelajari Formula pemragraman Excel dan
SPSS sehingga dapat mengaplikasikannya pada penelitian
atau skripsi mahasiswa. Sebagai pondasi mahasiswa untuk
memperkuat pengetahuan tentang penelitian khususnya pada
pendidikan Matematika
Pada mata kuliah ini mahasiswa mengetahui, memahami,
menghitung, dan menganalisis tentang Sistem Bilangan Real
(sifat lapangan bilangan real, sifat urutan bilangan real,
himpunan terbatas, batas atas, batas bawah himpunan,
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supremum dan infimum himpunan, selang buka, selang tutup,
titik kumpul, himpunan tutup, himpunan buka, titik interior),
Pengantar Barisan (limit barisan, kekonvergenan, operasi pada
barisan yang konvergen dan divergen), Deret (kekonvergenan
deret, konvergen bersyarat dan konvergen mutlak). Sebagai
pengetahuan penunjang mahasiswa dalam bidang Matematika
Pada mata kuliah ini mahasiswa memahami, mengkaji, dan
menganalisis tentang Dasar-dasar filsafat sains dan filsafat
penelitian (riset), sumber pengetahuan dan sumber ilmu
(pengetahuan ilmiah), pendekatan penelitian, pola pikir
pendekatan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.
Teknik atau cara mengungkap, mengidentifikasi, membatasi,
merumuskan masalah serta tipe-tipe masalah. Hubungan
antara rumusan masalah, tipe masalah, jenis variable dan data
dengan pendekatan penelitian. Merumuskan tujuan, manfaat,
dan asumsi penelitian. Fungsi teori, cara atau teknik
menelusuri dan review pustaka. Cara menetapkan populasi
dan pengambilan sampel, prediksi waktu dan biaya penelitian
serta menyusun skedul atau jadwal penelitian. Jenis-jenis
penelitian serta disainnya. Cara pengumpulan data,
penyusunan alat pengumpul data (instrumentasi), serta
kualitas instrumen. Analisis data: deskripsi data (univariat),
inferesi bivariat, dan inferensi multivariat serta asumsi
analisisnya. Menyusun laboran penelitian dan penulisan
skripsi: Jenis-jenis karya ilmiah; Fungsi dan manfaat laboran,
bentuk-bentuk (out-line) laporan, tata cara mengutip,
menuliskan catatan kaki, dan penulisan daftar pustaka,
sehingga mahasiswa dapat menentukan kajian penelitian
dengan tepat dan benar.
Pada mata kuliah ini mahasiswa mengetahui, memahami,
menghitung, dan menganalisis tentang Mata Kuliah ini berisi
Sistem Bilangan Kompleks, Fungsi Kompleks, Pemetaan dari
Satu Bidang Kompleks ke Bidang Kompleks Lain,
Pendeferensialan Kompleks, Pengintegralan Sepanjang Kurva
pada Bidang Kompleks. Sebagai pengetahuan penunjang
mahasiswa dalam bidang Matematika
Pada mata kuliah ini mahasiswa mengetahui, memahami,
menghitung dan menganalisis tentang peubah acak, distribusi
peluang, fungsi distribusi, distribusi gabungan, distribusi
marjinal, varians, kovarians, korelasi, momen, fungsi
pembangkit
moment,
ketidaksamaan
Chebishev’s,
transformasi peubah acak diskrit dan kontinu, distribusi
sampel, dalil limit pusat; penurunan parameter beberapa
distribusi peluang khusus diskrit: seragam, Gamma, Poisson,
Hepergeometri dan Geometri; penurunan parameter beberapa
distribusi peluang kontinu: seragam, Gamma, eksponen, ChiSquare, Beta, Normal, Normal Standar; pendekatan distribusi
binomial ke distribusi normal, t Student; dan penaksiran:
kriteria taksiran dan taksiran titik, sebagai pengetahuan
penunjang mahasiswa dalam bidang Matematika
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Pada kuliah ini akan dibahas analisis kuantitatif dari gejala
dan teori ekonomi yang dirumuskan secara sistematis, serta
penggunaan metode statistik untuk mengukur hubungan antar
variabel atau pengujian validitas teori berdasarkan data
empiris
Mata kuliah mempelajari tentang metode atau uji-uji yang berkaitan
dengan dengan maslaah lebih dari satu variate (Multivariat). Topiktopik yang dipelajari meliputi aspek-aspek dari multivariat, aljabar
matriks acak dan vektor acak, sampel acak , distribusi normal,
inferensi vektor rata-rata, uji perbedaan rata-rata mutivariat (dua
kelompok, Anova satu dan dua jalur, Manova satu jalur dan dua
jalur), model regresi multivariat dananalisis jalur (Path analysis),
analisis komponen utama, analisis faktor, analisis korelasi karonis,
analisis diskriminasi dan analisis kelompok.

Pada mata kuliah ini mahasiswa merancang, mengaplikasikan,
mengevaluasi dan memutuskan tentang mata kuliah yang
bersifat teoritik digabungkan dengan pedagogi dan
dipraktekkan langsung ke sekolah-sekolah menengah yang
sudah bekerja sama dengan fakultas, diharapkan mahasiswa
mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan bidang
pendidikan.
Mata kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa untuk
dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh dalam
perkuliahan dalam kehidupan di masyarakat, melakukan
penyerasian kegiatan dari beberapa program atau bidang
untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang disepakati bersama antar peserta, di antaranya:
memberikan pengalaman belajar tentang pembangunan
masyarakat dan pengalaman kerja nyata pembangunan,
menjadikan lebih dewasanya kepribadian mahasiswa dan
bertambah luasnya wawasan mahasiswa
Pada mata kuliah ini mahasiswa membuat, merancang,
mengevaluasi, dan membuktikan baik secara teoritis maupun
empiris untuk menjawab beberapa masalah pada pendidikan
Matematika. Sehingga mahasiswa dapat membuat karya
ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu
pemenuhan gelar Sarjana Pendidikan Matematika
Pada mata kuliah ini mahasiswa membuat, merancang,
mengevaluasi, dan membuktikan baik secara teoritis maupun
empiris untuk menjawab beberapa masalah pada pendidikan
Matematika. Sehingga mahasiswa dapat membuat karya
ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu
pemenuhan gelar Sarjana Pendidikan Matematika.

