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Salah satu tantangan utama institusi pendidikan saat ini adalah menghasilkan
lulusan yang berkualitas. Lulusan diharuskan memiliki kompetensi yang utuh dan
mampu bersaing untuk mengisi lapangan pekerjaan secara
nasional, dan

internasional. Lulusan juga

lokal,

regional,

perlu dibekali dengan wawasan

kewirausahaan yang mandiri sebagai penggerak roda ekonomi. Instrumen utama
yang digunakan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai kompetensi sesuai
dengan harapan adalah kurikulum.

Kurikulum di Fakultas MIPA Unsyiah terus direview secara berkala dengan
memperhatikan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan masukan dari para
pemangku kepentingan (asosiasi bidang keilmuan, pemerintah, industri, alumni).

Dalam perubahan kurikulum ini proses review tersebut dilaksanakan mulai akhir
tahun 2014. Setelah memperhatikan

perubahan beberapa regulasi terkini,

khususnya menyangkut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Setelah melalui diskusi yang sangat dinamis,

kurikulum baru untuk program sarjana dan diploma di lingkungan Fakultas MIPA
diterapkan mulai tahun akademik 2016/2017, sehingga disebut dengan Kurikulum
2016. Salah satu mata kuliah andalan kurikulum 2016 pada tingkat universitas

adalah Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan dalam rangka memperkenalkan
agar mahasiswa memahami permasalahan kebencanaan dan penanganannya, serta

memahami peran sains yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan, dan di sisi lain memahami peran sains dan saintis dalam mengatasi

permasalahan lingkungan. Mata kuliah tersebut dilatarbelakangi kondisi Provinsi
Aceh yang rawan bencana dan kejadian Tsunami 26 Desember 2014.

Penerapan kurikulum ini dilakukan setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan

Senat Fakultas MIPA. Beberapa perubahan mendasar dalam Kurikulum 2016 adalah:
1. Penyusunan Kurikulum 2016 dimulai dari menetapkan profil lulusan dan

capaian pembelajaran, serta matriks kompetensi. Profil lulusan menentukan

kompetensi lulusan yang dibutuhkan untuk mengisi lapangan kerja tertentu.
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Capaian pembelajaran sebagai penjabaran dari profil lulusan, diaplikasikan
dalam materi ajar yang dikelompokkan dalam mata kuliah-mata kuliah.

2. Pada Kurikulum 2016, seluruh mahasiswa program sarjana dan diploma

masing-masing mendapatkan paket kurikulum yang sama sesuai dengan
stratanya. Hal ini diberlakukan agar mahasiswa Fakultas MIPA memiliki
pemahaman keilmuan dasar yang sama.

3. Beberapa mata kuliah pada kurikulum sebelumnya dipertajam sasaran
kompetensinya, yang mengakibatkan perubahan nama dan jumlah Satuan
Kredit Semester (SKS).

4. Kurikulum 2016 memperkenankan mahasiswa untuk mengambil mata
kuliah lintas prodi sehingga harapannya akan mendorong mereka untuk
membuka diri terhadap komunitas prodi lain dan memiliki wawasan

interdisiplin ilmu, yang akhirnya memupuk elemen kompetensi how learn
live together.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk menyusun Kurikulum

2016 ini, kami mengucapkan terima kasih atas karya dan upayanya. Semoga Allah

SWT meridhai hasil kerja keras semua pihak untuk meningkatkan kualitas lulusan
sarjana dan diploma di Fakultas MIPA Unsyiah.

Darussalam, 22 Juli 2016
Dr. T. M. Iqbalsyah, M.Sc.
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BAB I
PENDAHULUAN

Sejak tahun 1969, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) telah memiliki laboratorium

ilmu dasar terpadu, yang disebut dengan Laboratorium Induk. Tahun 1978,
Laboratorium Induk diubah namanya menjadi Laboratorium Ilmu Pengetahuan

Alam (LIPA), yang bertugas melayani praktikum ilmu-ilmu dasar (biologi, fisika dan
kimia) bagi seluruh mahasiswa progam studi (prodi) eksakta di Unsyiah.

Selanjutnya pada tahun 1989 Rektor Unsyiah mengeluarkan Keputusan No. 137, 141
dan 142 tahun 1989 tentang pendirian Koordinatorat MIPA. Dikeluarkannya SK
Rektor ini didasarkan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 9, 10, 11 dan 12 /Dikti/Kep/1989
tanggal 17 Februari 1989, tentang pendirian Prodi Matematika, Fisika, Kimia dan
Biologi. Oleh karena itu, tahun 1989 menjadi tahun pertama penerimaan mahasiswa

untuk Program Studi Matematika. Kurikulum yang berlaku pada saat itu dapat
dikatakan sebagai ‘kurikulum darurat’.

Setelah Fakultas MIPA secara resmi disahkan melalui Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. 0383/O/1993 tanggal 22 Oktober 1993, upaya

peningkatan kualitas ‘kurikulum darurat’ terus diupayakan, misalnya melalui

lokakarya dan penggunaan jasa technical assistant melalui program Basic Science
dan Proyek HEDS/Dikti. Peningkatan kualitas kurikulum terjadi secara gradual dan

baru pada tahun 2002 Fakultas MIPA berhasil mengeluarkan kurikulum utuh dan
menyeluruh untuk seluruh prodi yang ada. Kurikulum yang dihasilkan ini

dinamakan dengan Kurikulum 2002. Perubahan kurikulum selanjutnya dilakukan
pada tahun 2005. Namun kurikulum 2005 ini harus mengalami berbagai revisi

minor sehingga baru berlaku efektif pada tahun akademik 2006/2007, sehingga
dinamakan dengan Kurikulum 2006.

Karena merupakan perangkat lunak yang digunakandalam proses pembelajaran
untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka kurikulum harus direvisi secara

berkala berdasarkan pada hasil tracer study dan memperhatikan market demand
serta perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu melalui program Revitalisasi

MIPA 2009, Fakultas MIPA memulai proses peningkatan kurikulum untuk semua
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prodi sarjana. Keputusan untuk merevisi kurikulum diambil setelah memperhatikan

hasil tracer study dan focus group discussion dengan pemangku kepentingan
(pemerintah, industri, alumni). Selain itu hasil penilaian terhadap perkembangan

ilmu juga dijadikan dasar revisi kurikulum tersebut. Selanjutnya, masukan terhadap

revisi kurikulum dilakukan dengan mengundang beberapa technical assistant, baik
di tingkat fakultas maupun prodi. Setelah melalui berbagai diskusi panjang dan

upaya keras, kurikulum revisi ini mulai diterapkan pada tahun akademik
2011/2012, sehingga dinamakan dengan Kurikulum 2011.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dikembangkan oleh Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan yang ditetapkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2010, sehingga sampai

tahun 2015 Program Studi Matematika menggunakan kurikulum KBK. Kurikulum
pendidikan tinggi seharusnya memiliki standar kompetensi lulusan yang terstruktur
dalam kompetensi utama dan pendukung yang dirancang berdasarkan relevansi

dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang akan

mendorong terbentuknya hard skill, ketrampilan kepribadian dan perilaku softskill
yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Selanjutnya, dengan munculnya standar baru yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia

(KKNI),

semua

prodi

di

lingkungan

Fakultas

MIPA

Unsyiah

mengembangkan kurikulum yang dapat memenuhi kebutuhan KKNI. Organisasi
profesi keilmuan telah mempunyai rumusan capaian pembelajaran sarjana yang

sejalan dengan kebutuhan KKNI. Program Studi Matematika Fakultas MIPA Unsyiah
pada tahun 2015 telah merevisi kurikulum untuk diterapkan pada tahun 2016

berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sehingga dinamakan
dengan Kurikulum 2016. Diharapkan lulusan dapat masuk ke pasar kerja sesuai
dengan standar keilmuan yang dimilikinya nanti.

Penyusunan Kurikukulum 2016 telah melalui beberapa tahap. Rangkaian kegiatan

diawali oleh kegiatan Strength, Weakness, Opportunity and Thread (SWOT) analysis,

yang dilanjutkan dengan kegiatan tracer studi terhadap alumni, Workshop Revisi dan
Pemodelan Kurikulum dengan mengundang tenaga ahli (technical assistant), dan
pembuatan dan pengembangan kurikulum prodi yang berbasis KKNI. Tabel 1

menyajikan kegiatan yang dilaksanakan Program Studi Matematika dalam rangka
remodelling kurikulum.
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No
1
2
3
4

Tabel 1. Daftar kegiatan revisi dan remodeling kurikulum

Aktivitas
Tracer study
Workshop
kurikulum

Pembuatan
GBPP/SAP
Pembuatan Draft
Buku Kurikulum

TA/Narasumber
Tim Prodi
Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani,
MP (Direktur Pembelajaran)
Prof. Dr. Agus Suryanto
Tim Prodi
Tim Prodi

Jadwal
Juli 2015
Agustus 2015

Agustus 2015
Agustus s/d
Oktober 2015
Agustus s/d
Nopember 2015

Selain memfasilitasi pendanaan, Fakultas MIPA juga membentuk tim sinkronisasi

kurikulum, melalui Keputusan Dekan yang diketuai oleh Wakil Dekan Bidang
Akademik dan anggotanya terdiri dari wakil dari setiap prodi yang ditunjuk oleh
ketua prodi. Tim ini dikoordinir oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.

Struktur kurikulum Program Studi Matematika Fakultas MIPA memuat kompetensi
dan mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Universitas dan Fakultas. Tugas tim
sinkronisasi adalah:

a. Mendefinisikan kompetensi bersama Fakultas MIPA.

b. Menyusun materi-materi untuk mencapai kompetensi Fakultas MIPA dalam
bentuk mata kuliah bersama.

c. Mensinkronkan kompetensi level fakultas dan prodi.
d. Menyepakati tahapan penyusunan kurikulum.

e. Menyepakati tentang cara mengidentifikasi kompetensi dan pemetaan
kurikulum.

Kurikulum yang direvisi ini diterapkan mulai Semester Ganjil 2016/2017.
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BAB II
PROFIL PROGRAM STUDI MATEMATIKA

2.1. VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
2.1.1 Visi Prodi Matematika
Menjadi pusat pengkajian dan pengembangan ilmu matematika terkemuka

pada tahun 2025 yang mensinergikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
potensi lokal, nasional, maupun internasional.
2.1.2 Misi Prodi Matematika
1. Menghasilkan lulusan yang beriman pada Allah SWT, unggul, mandiri,
kreatif, inovatif, berjiwa wirausaha dan mempunyai kemampuan untuk
menganalisa masalah secara sistematis, tepat dan logis, serta mampu
menawarkan

berkelanjutan.

solusi

alternatif

untuk

mendukung

pembangunan

2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses serta mutu pembelajaran,
penelitian, dan pelayanan pendidikan matematika dengan dukungan
sistem tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan transparan.

3. Menjalin kerjasama nasional dan internasional dalam pengkajian dan
penerapan

matematika

kesejahteraan ummat.

berorientasi

pada

potensi

Aceh

untuk

2.1.3 Tujuan Prodi Matematika
1. Menghasilkan sarjana Matematika yang beretika, memiliki standar

intelektual dan akademik tinggi yang tercermin dari pengetahuan dan
keterampilan dasar Matematika.

2. Menghasilkan lulusan yang mampu terus mengembangkan diri agar dapat
bersaing di era globalisasi.

3. Menjadi program studi yang akuntabel, mencirikan ketatakelolaan yang
baik (good governance).

4. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu
pengetahuan atau peningkatan kualitas hidup masyarakat.
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5. Menjadi partner pemerintah melalui penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.

2.2

PROFIL DOSEN PROGRAM STUDI MATEMATIKA

2.2.1 Profil Dosen Tetap Program Studi Matematika
Dosen Program Studi Matematika saat ini berjumlah 15 orang yang terdiri

atas 7 orang berpendidikan S3, 8 orang berpendidikan S2. Adapun namanama dosen per bidang keahliannya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tabel 2. Daftar Nama Dosen Tetap per Bidang Keahliannya
NIP

NAMA

BIDANG KEAHLIAN

197509092005012001
196409081991022001
197010051998021001
198207142014041002
197111251999031003
197006081994122001
198508142014042001
197010121995122002
196907031994121002
197410122006041001
196110091991022001
196309101990022001
198006072008122001
196407051991021001
197004071995121001
196106231987031002

Hafnani, S.Si., M.Si.
Intan Syahrini, Dra., M.Si., Dr.
Mahyus Ihsan, S.Si., M.Si.
Mahmudi, S.Si., M.Si
Marwan, S.Si., M.Si., Dr.
Nurmaulidar, S.Si., M.Sc.
Radhiah, S.Si., M.Sc
Rini Oktavia, S.Si., M.Si., Dr.
Said Munzir, S.Si., M.Eng.Sc., Dr.
Saiful Amri, S.Si., M.Si.
Salmawaty, M.Sc. Dr.
Siti Rusdiana, Dra., M.Eng., Dr.
Syarifah Meurah Yuni, S.Si., M.Si.
Tarmizi, Drs., M.Sc., Dr.
Taufiq Iskandar, S.Si., M.Si.
Widodo Samyono, Ir., M.Sc.

Matematika
Matematika
Matematika Komputasi
Matematika
Matematika Terapan
Matematika Terapan
Matematika Terapan
Matematika
Matematika Terapan
Matematika
Matematika Terapan
Matematika Terapan
Matematika Terapan
Matematika Terapan
Matematika
Matematika

2.2. 2 Profil Tenaga Kependidikan Program Studi Matematika

No
1
2
3
4
5

Tabel 3. Tenaga Kependidikan dan Bidang Keahlian
NIP

NAMA

Tazkirah, A.Md.
Azizah, A.Md.
Devi Firmansyah, S.Si.
Furqan Nur
Firman
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Kesekretariatan
Kesekretariatan
Laboran
Laboran
Kebersihan
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2.3 PROFIL SUMBER PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI MATEMATIKA
2.3.1 Profil Laboratorium Program Studi Matematika
Tabel 4. Nama Laboratorium

No

LABORATORIUM

1
2
3
4
5

Matematika Dasar
Matematika Terapan
Komputasi Numerik
Permodelan dan Simulasi
Aplikasi Dinamik dan
Optimisasi
Penelitian Tugas Akhir
Pengembangan Media
Pembelajaran Matematika
Etnomatematik
Komputasi Dasar

6
7
8
9

KEPALA

NIP

Dr. Tarmizi, M.Sc.
Dr. Marwan, S.Si., M.Si.
Hafnani, S.Si., M.Si.
Intan Syahrini, Dra., M.Si., Dr.
Dr. Siti Rusdiana, M. Eng.

196407051991021001
197111251999031003
197509092005012001
196409081991022001
196309101990022001

Mahyus Ihsan, S.Si., M.Si.

197010051998021001

Syarifah Meurah Yuni, S.Si., M.Si
Dr. Salmawaty, M.Sc.
Dr. Said Munzir, S.Si., M.Eng.Sc.

198006072008122001
196110091991022001
196907031994121002

2.3.2 Profil Perpustakaan Program Studi Matematika
Perpustakaan Program Studi telah ada sejak tahun 1994, sampai saat ini

memiliki lebih kurang 500 judul buku yang sebagian besar merupakan bukubuku teks bidang matematika pengadaan Proyek TPSDP tahun 2005. Tugas
Akhir Mahasiswa sejak lulusan pertama tahun 1994 juga tersimpan di sini.
2.3.3 Profil Teknologi Informasi Program Studi Matematika
Semenjak mendapatkan hibah TPSDP, Due-like, dan hibah lainnya, Program
Studi Matematika telah mempunyai prasarana yang cukup lengkap.
Tabel 5. Sarana dan Prasarana

No
1

Sarana/Prasarana

Jumlah

Satuan

Laboratorium Komputer

8

Ruang

Komputasi Dasar

33

PC

Komputasi Numerik

30

PC

Matematika Terapan
Laboratorium GIS
- GPS

- Plotter

Aplikasi Dinamik dan Optimisasi
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30
5

PC
PC

5

Buah

30

PC

1

Buah

6

Etnomatematik

Pengembangan Media Pembelajaran

16

PC
Server

2

Matematika

PC

2

Ruang Server

Ruang Seminar

6

2

Ruang

3

Listening Room

1

Ruang

TV dan DVD Multimedia

6

Pasang

Untuk mendukung proses belajar mengajar, setiap ruangan dilengkapi LCD
Projector, papan tulis dan berbagai perangkat multimedia lainnya.

Setiap laboratorium dan ruangan belajar juga dilengkapi dengan fasilitas

internet dan intranet. Selain itu juga terdapat “free hotspot” di sekitar
lingkungan kampus yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin
mengakses jaringan internet dan ini disediakan gratis bagi setiap mahasiswa.

2.4

PROFIL LAYANAN KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
HIMATIKA merupakan wadah perkumpulan mahasiswa Jurusan Matematika
yang lahir pada tahun 1991. Kegiatan HIMATIKA yang menunjang program

akademik adalah membantu mahasiswa Matematika untuk menghasilkan
proposal

Program

Kreatifitas

Mahasiswa

(PKM)

yang

berkualitas,

melaksanakan kegiatan tahunan Math Fair, program peningkatan kemampuan
bahasa Inggris yaitu Mathematics English Club (MEC) dan ikut mendukung
munculnya mahasiswa berprestasi.

Kegiatan lainnya dari HIMATIKA adalah kegiatan keagamaan, olah raga dan
seni yang masing-masing mempunyai agenda rutin.
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BAB IIIII
KETENTUAN AKADEMIK

3.1 PENGERTIAN DASAR SISTEM KREDIT SEMESTER
Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan
menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi
mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan
program.
1.

Semester
a.

Semester Reguler

Semester Reguler adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas
18 (delapan belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya secara
efektif termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian, berikut kegiatan

b.

iringannya.

Semester Antara

Semester antara adalah semester tambahan yang ditawarkan oleh program

studi atas dasar kebijakan akademik fakultas. Semester antara tidak harus
diambil oleh semua mahasiswa.

Kegiatan perkuliahan untuk Semester antara adalah kegiatan akademik

yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester, yang dilaksanakan selama
minimum 8 (delapan) minggu efektif.
2.

Satuan Kredit Semester (SKS)

SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh

selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam

perkuliahan,atau 2 – 3 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masingmasing diiringi oleh 1 – 2 jam kegiatan terstruktur dan 1 – 2 jam kegiatan
mandiri.
3.

Tujuan Sistem Kredit Semester

Tujuan Umum penerapan Sistem Kredit Semester di Program Studi Matematika

Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) adalah untuk menyajikan program
pendidikan yang beraneka ragam dan luwes, sehingga mahasiswa dapat
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memilih mata kuliah-mata kuliah yang sejalan dengan minat, bakat dan
tuntutan lapangan kerja. Tujuan khusus penerapan Sistem Kredit Semester
adalah:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.

Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan

giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkatsingkatnya.

Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat

mengambil mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan
kemampuannya.

Untuk memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan ”input”
dan ”output” jamak dapat dilaksanakan.

Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai
dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Untuk memungkinkan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat
diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk memungkinkan pengalihan (transfer) kredit dengan program studi
lain dalam lingkungan Unsyiah.

Untuk memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain
ke Program Studi Matematika Unsyiah.

Ciri-ciri Sistem Kredit Semester

Tiap-tiap matakuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit. Banyaknya nilai

kredit untuk masing-masing mata kuliah tidak sama. Banyaknya nilai kredit

untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk
menyelesaikan tugas tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan,
praktikum, kerja lapangan ataupun tugas-tugas lain.

3.2 NILAI KREDIT SEMESTER DAN BEBAN STUDI
Ada dua nilai kredit semester pada Program Studi Matematika, yaitu:
1.

Nilai Kredit Perkuliahan

Untuk perkuliahan, nilai satu SKS ditentukan berdasarkan beban kegiatan
selama satu semester yang meliputi keseluruhan dari tiga macam kegiatan per
minggu sebagai berikut:
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a.

untuk mahasiswa

i. 50 menit acara tatap muka dengan tenaga pengajar secara terjadwal.

ii. 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang

tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya
dalam bentuk membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.

iii. 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus
dilakukan

b.

oleh

mahasiswa

secara

mandiri

untuk

mendalami,

mempersiapkan atau menyelesaikan suatu rujukan (referensi).

untuk dosen

i. 50 menit acara tatap muka dengan mahasiswa secara terjadwal.

ii. 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik
terstruktur.

2.

3.

iii. 60 menit pengembangan materi kuliah.

Nilai Kredit untuk Seminar dan Kapita Selekta

Untuk mata kuliah seminar dan kapita selekta, nilai satu SKS sama dengan acara
50 menit tatap muka per minggu selama satu semester.

Nilai Kredit untuk Praktikum, Penelitian, Kerja Lapangan dan Sejenisnya
a. Praktikum di laboratorium.

Untuk praktikum di laboratorium, nilai satu SKS adalah beban tugas di
laboratorium sebanyak 2 sampai 3 jam per minggu selama satu semester.

b. Kerja lapangan dan yang sejenisnya.

Untuk kerja lapangan dan sejenisnya, nilai satu SKS adalah beban tugas di
lapangan sebanyak 4 sampai 5 jam per minggu selama satu semester.

c. Penelitian dan penyusunan skripsi.

Untuk tugas penelitian dan penyusunan skripsi, nilai satu SKS adalah beban
tugas sebanyak 3 sampai 4 jam sehari selama satu bulan, dimana satu bulan
dianggap setara dengan 22 hari kerja.

Beban studi minimum mahasiswa pada tahun pertama ditetapkan sebesar 37 SKS,

yang harus diselesaikan dalam bentuk paket. Untuk semester-semester berikutnya,
beban studi mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang
diperolehnya.
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Beban dan masa studi Program Studi Matematika Unsyiah adalah 144 (seratus

empat puluh empat) SKS, yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester dengan
masa penyelesaian maksimum 14 (empat belas) semester.

3.3 PERKULIAHAN
Mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah yang merupakan bagian dari

beban studinya pada program studi lain sejauh memiliki bobot SKS yang sama. Nilai
mata kuliah lintas program studi diakui dalam transkrip nilai mahasiswa setelah
dilakukan ekuivalensi.

Mahasiswa yang mendapatkan kesempatan mengikuti pertukaran mahasiswa

keuniversitas/institusi lain melalui program kerjasama yang dilakukan Unsyiah
dengan universitas/institusi tersebut, dapat diakui nilai yang diperoleh dan bobot

SKS-nya setelah mendapatkan pertimbangan dari program studi mahasiswa yang
bersangkutan.

Registrasi adalah proses yang harus dilalui oleh mahasiswa pada setiap awal
semester yang mencakup proses (1) registrasi administrasi, (2) registrasi akademik

dan (3) registrasi mata kuliah. Keseluruhan proses registrasi harus dilakukan secara
berurutan pada masa-masa yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
Tujuan registrasi administrasi adalah untuk:

1. Menerima pembayaran biaya pendidikan.

2. Memberikan status aktif kepada mahasiswa sehingga mahasiswa berhak
menggunakan fasilitas pembelajaran di Program Studi Matematika khususnya
dan Unsyiah umumnya.

3. Menghimpun data mahasiswa sehingga dapat digunakan untuk kepentingan
perencanaan keuangan dan evaluasi program studi.

Biaya Pendidikan
1.

Biaya pendidikan untuk semester baru harus dibayarkan pada awal semester

2.

Biaya pendidikan dibayarkan untuk satu semester.

sebelum mahasiswa melakukan tahapan registrasi selanjutnya.
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3.

Besarnya biaya pendidikan dan biaya lainnya ditetapkan dengan Keputusan

4.

Mahasiswa yang mendapat keringanan membayar biaya pendidikan ditetapkan

Rektor dan dapat berbeda-beda untuk setiap fakultas.

dengan Keputusan Rektor sebelum jadwal pembayaran dimulai.

3.4 EVALUASI HASIL STUDI
Evaluasi hasil studi dilakukan untuk:
1.

Menilai apakah mahasiswa telah memahami atau menguasai bahan yang

2.

Mengelompokkan mahasiswa ke dalam beberapa golongan berdasarkan

disampaikan dalam suatu mata kuliah.

kemampuannya, yaitu golongan istimewa (nilai A), golongan sangat baik (nilai

AB), golongan baik (nilai B), golongan sedang (nilai BC), golongan cukup (nilai
C), golongan kurang (nilai D), dan golongan sangat kurang (nilai E).
Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.

Komponen penilaian terdiri dari kuis, tugas, ujian pertengahan semester, ujian

akhir semester dan ujian praktikum, jika praktikum merupakan bagian dari
mata kuliah yang bersangkutan.

Cara penilaian dapat dilakukan dalam bentuk ujian lisan, tertulis, presentasi

tugas, seminar, penulisan karya tulis, ataupun kombinasi dari bentuk-bentuk
ujian tersebut.

Bobot penilaian untuk setiap bentuk ujian dalam suatu mata kuliah ditentukan

secara proporsional sesuai dengan beban materi yang diujikan berdasarkan
peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas.

Dalam Sistem Kredit Semester, tidak dikenal ujian ulangan.

Mahasiswa yang disebabkan oleh kondisi tertentu tidak mengikuti ujian, maka

berdasarkan pertimbangan dosen pengasuh mata kuliah, dapat diberikan ujian
susulan, yang dilaksanakan sebelum batas akhir penyerahan Daftar Peserta dan

6.

Nilai Akhir (DPNA) kepada Wakil Dekan Bidang Akademik.

Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus memiliki
kehadiran ≥75% dari total kehadiran dosen.
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7.
8.

Ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah tidak dilaksanakan jika dosen

mengajar <75% dari total kehadiran yang seharusnya dan seluruh mahasiswa
untuk mata kuliah tersebut diberikan nilai BC.

Dosen yang tidak memenuhi syarat minimum mengajar untuk suatu mata kuliah
tidak berhak mendapatkan surat keterangan mengajar untuk mata kuliah
tersebut, tidak diberikan tugas mengajar pada semester berikutnya dan dapat
diberikan sanksi akademik lainnya.

Konversi Nilai
Nilai akhir untuk setiap mata kuliah, merupakan indikator dari prestasi akademik
yang dicapai oleh seorang mahasiswa dan diberikan atas dasar penilaian terhadap

semua ujian yang diadakan sepanjang semester dengan memperhitungkan bobot
nilai yang ditetapkan sebelumnya. Nilai akhir untuk suatu mata kuliah dalam bentuk
angka dikonversikan dengan cara tertentu ke dalam bentuk huruf. Konversi nilai
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Nilai ujian mahasiswa dalam bentuk angka (dari skala nilai 0 - 100) diubah ke
dalam bentuk huruf dengan berpedoman kepada metoda PAP (Penilaian Acuan
Patokan).

2. Rentang nilai PAP adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Konversi Nilai Huruf
Tingkat Kompetensi
A ≥ 87
78 ≤ AB < 87
69 ≤ B < 78
60 ≤ BC < 69
51 ≤ C < 60
41 ≤ D < 51
E < 41

Buku Kurikulum Program Studi Matematika S1

13

Penyerahan hasil penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) untuk setiap mata kuliah dicetak

sebelum ujian akhir semester dimulai. DPNA ditandatangani oleh mahasiswa
sebagai bukti keikutsertaan ujian.

2) Dosen pengasuh mata kuliah mengisikan nilai-nilai mahasiswa pada DPNA

dan menyerahkannya kepada Wakil Dekan Bidang Akademik paling lambat 5

hari kerja setelah ujian dilaksanakan. DPNA diserahkan bersama dengan
daftar hadir dosen dan peserta kuliah.

3) Dosen harus mengumumkan nilai kepada mahasiswa sebelum menyerahkan

DPNA dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengajukan

keberatan atas nilai yang diberikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah
pengumuman dikeluarkan.

4) Komponen-komponen nilai, beserta nilai akhir yang sudah dikonversikan,

harus diisikan seluruhnya pada DPNA sesuai dengan penilaian yang
dilakukan oleh dosen.

5) Apabila dosen tidak menyerahkan DPNA sampai batas waktu yang
ditetapkan, maka semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut
dinyatakan lulus dengan nilai BC.

6) Nilai mahasiswa pada DPNA dimasukkan pada KHS online, agar Kartu Hasil

Studi (KHS) dapat dicetak sebelum masa pengisian KRS semester baru
dimulai.

7) Dosen yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas tidak berhak
mendapatkan surat keterangan mengajar untuk mata kuliah tersebut, tidak
diberikan tugas mengajar pada semester berikutnya dan dapat diberikan
sanksi akademik lainnya.
Perbaikan Nilai
1.
2.

Nilai akhir terendah yang tidak boleh diperbaiki adalah nilai BC.

Mata kuliah yang nilai akhirnya diperbaiki turut diperhitungkan dalam
penentuan beban studi semester berikutnya.
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3.

Perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif

(IPK) didasarkan kepada nilai terakhir yang dicapai oleh mahasiswa
untuk mata kuliah tersebut.

4.

Usaha perbaikan nilai harus dilaksanakan sesegera mungkin dalam rentang
waktu studi yang telah ditetapkan.

5.

Mahasiswa yang sudah berhasil melewati tahap evaluasi empat semester

pertama, tidak diperbolehkan untuk memperbaiki nilai mata kuliah
semester 1 dan 2.

Indeks Prestasi Mahasiswa
1.

Keberhasilan studi dinyatakan dalam ukuran nilai Indeks Prestasi Semester
(IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPS maupun IPK

dilakukan dengan terlebih dahulu mengalikan nilai huruf dengan bobotnya,
sebagai berikut:

A = 4; AB = 3,5; B = 3; BC = 2,5; C = 2; D = 1; E = 0

2.

Selanjutnya perhitungan IPS dan IPK dilakukan sebagai berikut:
Indeks Prestasi Semester (IPS)

dengan

IPS =

∑ KN
∑K

K : Beban kredit (dalam SKS) dari setiap mata kuliah pada semester tersebut.
N : Bobot nilai masing-masing mata kuliah yang diambil pada semester

tersebut.
3.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

dengan

IPK =

∑ KtN
∑ Kt

Kt : Beban kredit (dalam SKS) dari setiap mata kuliah yang telah diambil sejak
semester I.
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N : Bobot nilai masing-masing mata kuliah tersebut yang telah diambil sejak
4.

semester I.

Indeks prestasi dan beban studi tiap semester

Pada semester pertama dan kedua, mahasiswa diharuskan mengambil seluruh
mata kuliah yang telah ditetapkan dalam kurikulum untuk kedua semester

tersebut. Beban studi yang boleh diambil oleh mahasiswa untuk semestersemester berikutnya didasarkan atas IPS semester sebelumnya, dengan
ketentuan sebagai berikut:

Tabel 7. Indeks Prestasi Semester dan Beban Studi Maksimum
IPS

Beban Studi Maksimum

≥ 3,50

24 SKS

2,50 – 2,99

20 SKS

3,00 – 3,49
2,00 – 2,49
1,50 – 1,99
< 1,50

22 SKS
18 SKS
16 SKS
14 SKS

3.5 BIMBINGAN AKADEMIK
1.

2.
3.

Untuk membantu keberhasilan studinya, mahasiswa perlu mendapatkan
bimbingan akademik secara teratur, terpadu dan menyeluruh dari dosen
wali.

Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen wali bergantung
kepada kondisi masing-masing program studi.
Tugas dosen wali adalah:

a.

b.
c.

Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, memberikan
pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah SKS dan
jenis mata kuliah yang akan diambil tiap semester.

Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa
walinya.

Membantu memecahkan masalah akademik dan non-akademik yang
dihadapi mahasiswa walinya.
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d.
4.

5.

Melaporkan kepada ketua prodi/dekan jika mahasiswa walinya
menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus.

Untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan diatas, mahasiswa

dan dosen wali harus melakukan pertemuan secara terstruktur, minimum 4x
dalam satu semester.

Jika ada dosen wali yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, maka
ketua program studi/dekan berhak mencabut status dosen wali dan tidak
mengeluarkan surat keterangan sebagai dosen wali.

Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis Mahasiswa
1. Penulisan skripsi/tugas akhir/karya tulis harus diselesaikan dalam waktu

paling lama satu tahun terhitung sejak usulannya disetujui oleh pembimbing.

Apabila penulisannya tidak selesai dalam batas waktu tersebut, maka usulan
skripsi/tugas akhir/karya tulis tersebut perlu ditinjau kembali oleh ketua
program studi yang bersangkutan.

2. Skripsi/tugas akhir/karya tulis diujikan setelah mahasiswa lulus semua mata
kuliah yang harus diselesaikan sesuai kurikulum.

3. Pada saat pendaftaran ujian skripsi/tugas akhir/karya tulis mahasiswa harus
menyerahkan nilai TOEFL yang masih berlaku minimum 450.

3.6 ADMINISTRASI AKADEMIK
Registrasi administrasi dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester untuk

memperoleh status aktif pada semester tersebut. Registrasi dapat dilakukan setelah
mahasiswa melunaskan biaya pendidikan yang ditetapkan. Berdasarkan status
mahasiswa, registrasi administrasi terdiri dari:
1.

Registrasi administrasi calon mahasiswa baru.

Registrasi ini merupakan kelanjutan dari seleksi penerimaan mahasiswa baru.
Mereka yang dinyatakan lulus seleksi diharuskan mendaftarkan diri untuk

memperoleh status sebagai mahasiswa Unsyiah. Syarat-syarat registrasi
administrasi calon mahasiswa baru adalah:

Buku Kurikulum Program Studi Matematika S1

17

a. Setiap calon mahasiswa baru diharuskan datang sendiri untuk melakukan
registrasi administrasi.

b. Menyerahkan kartu tanda peserta ujian seleksi (SBMPT/ujian lokal/tanda
panggilan SNMPT).

c. Memperlihatkan ijazah asli, rapor asli, nilai UN asli, dan menyerahkan foto
kopi yang dilegalisir, masing-masing 2 (dua) rangkap.

d. Menyerahkan pas foto ukuran 2x3 cm dan 4x6 cm masing-masing 2 (dua)
lembar.

e. Menyerahkan surat izin belajar dari DIKTI dan persyaratan Unsyiah lainnya
f.
2.

bagi warga negara asing.

Bagi calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi ketentuan di atas tidak
dapat diterima sebagai mahasiswa Unsyiah, walaupun sudah dinyatakan lulus
seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Registrasi administrasi mahasiswa lama
Registrasi

administrasi

mahasiswa

lama

dinyatakan

pembayaran biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk.

selesai

dengan

Registrasi akademik dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester untuk

memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut. Registrasi

akademik dilakukan setelah mahasiswa melakukan registrasi administrasi. Bahanbahan yang diperlukan untuk registrasi akademik adalah:

a. Kartu Hasil Studi (KHS) semester yang sebelumnya,
b. Jadwal kuliah,

c. Daftar Kumpulan Nilai (DKN)
Kegiatan Dalam Registrasi Akademik
Menjelang dimulainya kegiatan semester baru, pada jadwal yang telah ditetapkan
dalam kalender akademik, mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diikutinya
pada semester tersebut.

a) Pemilihan mata kuliah tersebut dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan

dosen wali atau ketua program studi (dalam hal dosen wali berhalangan)

dengan memperhatikan kurikulum, jadwal kuliah dan prestasi akademik
yang dicapai pada semester-semester sebelumnya.
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b) Mata kuliah yang dipilih selanjutnya diisikan dalam Kartu Rencana Studi
(KRS) secara online dengan benar dan teliti.

c) Setelah mengisi KRS online, mahasiswa harus mencetak hasilnya sebanyak
4(empat) rangkap, dengan catatan telah mendapatkan persetujuan dari
dosen walinya, dan mengembalikan hasil cetak kepada dosen wali.

d) Berpedoman kepada hasil cetak tersebut, dosen wali harus memeriksa

bahwa seluruh mata kuliah yang diisikan pada KRS online sesuai dengan
yang telah didiskusikan sebelumnya.

e) Dosen wali selanjutnya menandatangani seluruh hasil cetak KRS online

tersebut dan didistribusikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, dosen
wali, program studi dan Subbag Pendidikan fakultas.

f) Mahasiswa yang tidak mengisi atau salah mengisi KRS online tidak akan

tercantum dalam Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA), sehingga nilai mata
kuliah tersebut tidak akan dikeluarkan di akhir semester.

Data online yang sudah diisikan oleh mahasiswa selanjutnya dapat diproses
oleh Subbag Pendidikan fakultas sehingga diperoleh Daftar Peserta Kuliah
untuk setiap mata kuliah. Daftar

Peserta Kuliah ini disampaikan kepada koordinator dosen pengasuh mata
kuliah paling lambat pada minggu pertama dari masa kuliah tiap semester.

Registrasi mata kuliah dilakukan agar mahasiswa terdaftar pada beberapa mata

kuliah tertentu, seperti mata kuliah umum dan praktikum. Registrasi mata kuliah

dilakukan langsung di unit kerja yang melayani mata kuliah tersebut. Registrasi
perlu dilakukan untuk memudahkan pembagian kelas dan alokasi ruang. Mahasiswa
yang tidak melakukan registrasi mata kuliah dapat dianggap tidak mengikuti mata
kuliah tersebut.

Mahasiswa diperbolehkan untuk melakukan perubahan terhadap rencana studinya
ketika semester sedang belangsung. Perubahan dapat dilakukan melalui dua cara
yaitu Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS) atau Pembatalan Mata Kuliah.
(a) Perubahan Kartu Rencana Studi
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Sesuai kebijakan akademik fakultas, mahasiswa dapat melakukan perubahan
KRS dalam 2 (dua) minggu pertama sejak permulaan masa kuliah, dengan
ketentuan sebagai berikut:

1) Perubahan KRS dilakukan pada masa yang telah ditetapkan dalam
kalender akademik.

2) Jumlah beban studi sebelum dan sesudah perubahan tidak melebihi

ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan perhitungan beban studi
atas dasar indeks prestasi semester sebelumnya.

3) Perubahan KRS tersebut dilakukan dengan seizin dosen wali atau ketua
program

studi

(dalam

hal

dosen

wali

berhalangan)

dengan

mempertimbangkan alasan yang diajukan dan daya tampung kelas.

4) Prosedur perubahan KRS dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
i.

ii.
iii.

Hasil cetak KRS online dicopy 4 (empat) rangkap.

Mahasiswa lalu secara manual melakukan perubahan rencana studi

dengan mencantumkan mata kuliah yang dibatalkan dan mata
kuliah baru yang diambil.

Perubahan pada hasil cetak KRS online dilakukan dengan
memberikan tanda pada kolom yang tersedia sebagai berikut:
H: untuk mata kuliah yang dibatalkan
P: untuk mata kuliah baru

U: untuk mata kuliah yang diambil ulang karena sebelumnya tidak
lulus

iv.
v.
vi.

X: untuk mata kuliah yang diambil dalam rangka perbaikan nilai

Dosen wali selanjutnya menandatangani seluruh lembar hasil cetak
KRS online yang telah memuat perubahan mata kuliah.

Hasil cetak KRS online yang memuat perubahan mata kuliah ini
didistribusikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, dosen wali,
program studi dan Subbag Pendidikan fakultas.

Perubahan mata kuliah pada KRS online dilakukan oleh Subbag
Pendidikan fakultas masing-masing.

5) Mahasiswa yang terpaksa meninggalkan kegiatan akademik pada 2
(dua)minggu pertama masa perkuliahan karena melaksanakan tugas

tertentu untuk kepentingan lembaga/negara atas izin Dekan/Rektor,
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dapat mengisi KRS pada masa PKRS. Mata kuliah yang diambil dianggap
mata kuliah baru (dengan membubuhkan tanda P pada kolom yang
sudah disediakan) danditulis kata-kata ”Dispensasi Khusus” pada kolom
keterangan, disertai dengan keterangan singkat tentang jenis tugas yang
dilaksanakan.
(b) Pembatalan Mata Kuliah

Mahasiswa dapat membatalkan mata kuliah yang telah diprogramkan
sebelumnya pada minggu kesembilan perkuliahan, dengan ketentuan:

1) Pembatalan mata kuliah dilakukan pada masa yang telah ditetapkan
dalam kalender akademik.

2) Perubahan rencana studi tersebut dilakukan dengan seizin dosen wali

atau ketua program studi (dalam hal dosen wali berhalangan) dengan
mempertimbangkan alasan yang diajukan.

3) Pembatalan hanya dapat dilakukan dengan menyisakan minimum 12
(dua belas) SKS dari seluruh mata kuliah yang diambil pada semester
tersebut.

4) Prosedur pembatalan mata kuliah dilakukan sebagai berikut:
i.

ii.
iii.
iv.
v.

Hasil cetak KRS online dicopy 4 (empat) rangkap.

Mahasiswa lalu secara manual melakukan pembatalan mata kuliah

dengan membubuhkan tanda H pada kolom yang telah disediakan
pada lembar KRS tersebut.

Dosen wali selanjutnya menandatangani seluruh lembar hasil cetak
KRS online yang memuat pembatalan mata kuliah.

Hasil cetak KRS online yang memuat pembatalan mata kuliah ini

selanjutnya didistribusikan kepada mahasiswa yang bersangkutan,
dosen wali, program studi dan Subbag Pendidikan fakultas.

Pembatalan mata kuliah pada KRS online dilakukan oleh Subbag
Pendidikan fakultas masing-masing.
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Sanksi tidak Melakukan Registrasi
1. Mahasiswa yang terlambat melakukan berbagai jenis registrasi sesuai dengan

jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik, diharuskan mengambil
cuti akademik.

2. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada satu semester tertentu tanpa

mengajukan cuti akademik, maka semester tersebut tetap diperhitungkan
dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan.

3. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi selama 2 (dua)
semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri dari Unsyiah.

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
1.

KTM diberikan kepada mahasiswa baru yang sudah menyelesaikan registrasi

2.

KTM berfungsi sebagai bukti mahasiswa Unsyiah sekaligus sebagai bukti

administrasi.

pemilik rekening pada bank yang ditunjuk. Dengan menggunakan KTM ini
mahasiswa dapat melakukan pembayaran biaya pendidikan secara auto debet

dan menarik uang dari bank yang ditunjuk melalui anjungan tunai mandiri
3.
4.

(ATM).

KTM dipergunakan untuk mendapatkan akses berbagai fasilitas di Unsyiah.
Setiap semester, KTM harus diaktifkan ulang melalui pembayaran biaya
pendidikan.

3.7 PENGENDALIAN PROSES PEMBELAJARAN
1.

Evaluasi keberhasilan studi empat semester pertama

Pada akhir masa studi empat semester pertama, keberhasilan studi mahasiswa
dievaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Telah mengumpulkan minimum 36 SKS, dan
b. Mencapai IPK ≥ 2,00.

Jika dalam empat semester pertama mahasiswa yang bersangkutan telah
mengumpulkan lebih dari 36 SKS namun IPK < 2,0, maka untuk keperluan
evaluasi dimaksud, diambil 36 SKS dari mata kuliah dengan nilai terbaik.
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Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan
2.

diberhentikan sebagai mahasiswa melalui keputusan Rektor.
Evaluasi keberhasilan studi empat semester berikutnya

Pada akhir masa studi empat semester berikutnya, keberhasilan studi
mahasiswa dievaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Telah mengumpulkan minimum 80 SKS, dan
b. Mencapai IPK ≥ 2,00.

Jika dalam empat semester berikutnya mahasiswa yang bersangkutan telah

mengumpulkan lebih dari 80 SKS namun IPK < 2,0, maka untuk keperluan
evaluasi dimaksud, diambil 80 SKS dari mata kuliah dengan nilai terbaik.

Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan

3.

diberhentikan sebagai mahasiswa melalui keputusan Rektor.
Evaluasi keberhasilan studi pada akhir masa studi

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi Program Sarjana Matematika
jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Telah mengumpulkan beban kredit minimum yang ditetapkan oleh fakultas
atas dasar paket kurikulum di Program Studi Matematika.

b. IPK ≥ 2,00.

c. Memiliki nilai D maksimum 5% dari total SKS yang telah diselesaikan.
d. Tidak ada nilai E.

e. Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir/karya tulis yang disyaratkan untuk
Program Studi Matematika.

Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan
diberhentikan

sebagai

mahasiswa

pertimbangan Senat Fakultas.

oleh
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BAB IVII
KURIKULUM

4.1 PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI MATEMATIKA
Profil lulusan Prodi Matematika selaras dengan Profil Sarjana Matematika Indonesia
dan Profil Sarjana FMIPA Unsyiah, yaitu

1. Tenaga ahli yang berkualitas dan trampil dalam bidang matematika untuk
memenuhi kebutuhan berbagai lapangan kerja pada instansi, lembaga serta
bidang yang terkait, khususnya penelitian dan pengembangan

2. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai tentang matematika dan
bidang ilmu lainnya yang relevan, dengan pemahaman yang relatif
mendalam dalam sub-bidang matematika tertentu.

3. Memiliki ketrampilan dasar matematika yang memadai, baik dengan

maupun tanpa bantuan teknologi pendukung, yang dapat berupa komputer
dan piranti lunak

4. Memiliki kemampuan bernalar, memecahkan masalah, membuat kaitan, dan
berkomunikasi.

5. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan suatu tugas atau proyek,

termasuk mempelajari atau mengembangkan sesuatu yang relatif baru, baik
secara mandiri maupun berkelompok, serta membuat laporan dan
mempresentasikannya dengan menarik.

6. Memiliki perilaku belajar, etos kerja, sikap dan kepribadian yang baik, yang

mencakup keingintahuan, keuletan, kecermatan, kreativitas, kejujuran dan
kepercayaan diri.

7. Memiliki kesiapan untuk mengembangkan diri lebih lanjut dan atau

kemampuan beradaptasi, baik dalam bidang matematika maupun bidang
lainnya yang relevan, termasuk bidang yang digeluti dalam dunia kerjanya
kelak.

Dengan profil seperti ini, diharapkan lulusan Prodi matematika Unsyiah akan
mampu bekerja dan berperan sebagai :



akademisi,

asisten peneliti,
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konsultan

praktisi baik di dunia industri, jasa maupun pemerintahan.

4.2 CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM
Capaian pembelajaran kurikulum Prodi Matematika berbasis KKNI level 6
berdasarkan rekomendasi Himpunan Matematika Indonesia (IndoMS) 2014

meliputi Sikap, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus, dan Penguasaan
Pengetahuan. Keempat capaian pembelajaran tersebut diuraikan sebagai berikut.
Parameter
Capaian
Pembelajaran
Sikap dan Tata
Nilai (S)

Tabel 8. Capaian Pembelajaran Program

Capaian Pembelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keterampilan
Umum (KU)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah
air serta mendukung perdamaian dunia.
Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan
kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan
lingkungannya.
Menghargai
keanekaragaman
budaya,
pandangan,
kepercayaan, dan agama serta pendapat /temuan orisinal
orang lain.
Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat
untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat
luas.
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 dan desain.
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di
atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil
analisis 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
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8.
9.
Keterampilan
Khusus (KK)

1.
2.
3.
4.
5.

Penguasaan
Pengetahuan
(PP)

1.
2.

kelompok dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya.
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok
kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu
mengelola pembelajaran secara mandiri.
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan
mencegah plagiasi.
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali
dari pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman
yang luas meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi,
abstraksi, dan bukti formal.
Mampu
mengamati,
mengenali,
merumuskan,
dan
memecahkan masalah melalui pendekatan matematis dengan
atau tanpa bantuan piranti lunak.
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir
secara terstruktur terhadap permasalahan matematis dari
suatu sistim/masalah,
mengkaji
keakuratan
dan
menginteprestasikannya.
Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan
masalah matematis yang telah tersedia secara mandiri atau
kelompok untuk pengambilan keputusan yang tepat.
Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam
bidang matematika maupun bidang lainnya yang relevan
(termasuk bidang dalam dunia kerjanya).
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika
matematika, matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri,
serta teori peluang dan statistika.
Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program
linear, persamaan diferensial, dan metode numerik.

4.3 KETERKAITAN MATA KULIAH DENGAN CAPAIAN PEMBELAJARAN
Pada Bagian 4.2 telah diuraikan capaian pembelajaran yang meliputi sikap,

keterampilan umum, keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan. Untuk

memenuhi capaian pembelajaran tersebut, Prodi Matematika menyelenggarakan
101 mata kuliah yang terdiri dari 42 mata kuliah wajib yang berbobot 119 SKS dan

59 mata kuliah pilihan yang berbobot 151 SKS. Untuk memperoleh gelar sarjananya,

selain harus menempuh seluruh mata kuliah wajib tersebut, seorang mahasiswa
diharuskan menempuh minimal 25 SKS mata kuliah pilihan dari 151 SKS mata
kuliah pilihan yang tersedia dalam kurikulum Prodi Matematika. Matriks

kompetensi menyajikan kompetensi yang ingin dicapai bila seorang mahasiswa

menempuh suatu mata kuliah dan posisi suatu mata kuliah serta keterkaitan antar
mata kuliah dapat dilihat secara global pada pohon kurikulum, dapat dilihat pada
Lampiran 3.
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4.4 KOMPOSISI KURIKULUM
Sesuai

dengan

kelompok

keilmuan

yang

diminati

serta

kemungkinan

pengembangan, staf pengajar Program Studi Matematika dikelompokkan ke dalam 3
(tiga) Kelompok Keilmuan (KK), yaitu :

1. Bidang Aljabar, Analisis dan Geometri

2. Bidang Matematika Terapan, Sains Komputasi dan Etnomatematik
3. Bidang Riset Operasi dan Optimisasi

Pengelompokan ini juga dimaksudkan untuk memudahkan mahasiswa dalam
memilih topik skripsi dan dosen pembimbing yang diminatinya. Keterkaitan bidang
keilmuan, staf pengajar dan mata kuliah pendukung disajikan pada tabel berikut ini.
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Tabel 9. Keterkaitan Kelompok Keilmuan, Staf Pengajar dan Mata Kuliah

Kelompok
Keilmuan

Nama Dosen

ALJABAR, ANALISIS
DAN GEOMETRI

Dr. Rini Oktavia, M. Si
Saiful Amri, M. Si
Hafnani, M. Si
Mahmudi, M. Si
Mahyus Ihsan, M. Si
Radhiah, M. Sc

MATEMATIKA
TERAPAN, SAINS
KOMPUTASI DAN
ETNOMATEMATIKA

Dr. Salmawaty, M. Sc
Dr. Tarmizi, M. Sc
Dr. Said Munzir, M. EngSc
Dr. Marwan, M. Si
Taufiq Iskandar, M. Si
Syarifah Meurah Yuni, M. Si
Mahyus Ihsan, M. Si

RISET OPERASI
DAN OPTIMISASI

Dr. Siti Rusdiana, M. Eng
Dr. Said Munzir, M. EngSc
Dr. Intan Syahrini, M. Si
Nurmaulidar, M. Sc
Radhiah, M. Sc
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Mata Kuliah Pendukung

Dasar-dasar Matematika
Aljabar Linear Elementer
Geometri Analitik
Matematika Diskrit
Aljabar Group
Aljabar Ring
Teori Graf
Pengantar Analisis Real
Analisis Real
Teori Bilangan
Pengantar Teori Modul
Aplikasi Aljabar Linear Elementer
Aljabar Linear
Analisis Fungsional
Himpunan dan Logika Fuzzy
Pengantar Kalkulus, Kalkulus
Algoritma dan Pemograman
Kalkulus Peubah Banyak
Pengantar Metode Numerik
Persamaan Differensial Biasa
Metode Numerik
Fungsi Kompleks
Persamaaan Differensial Parsial
Pemodelan Matematika
Persamaan Differensial Numerik
Kalkulus Lanjut
Kapita Selekta Matematika
Perangkat Lunak Matematika
Pengantar Multimedia
Pengantar Sistem Kontrol
Dasar-dasar Hidrodinamika

Pengantar Statistika
Pengantar Teori Peluang
Pengantar Statistika
Matematika
Pengantar Optimisasi
Kontrol Optimal
Program Linear
Stokastik
Matematika Ekonomi dan
Bisnis
Pengantar Optimisasi
Kombinatorik
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4.5 DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER
Tabel 10. Sebaran Mata Kuliah Program Studi Matematika
Semester 1

Kode

Mata Kuliah

Semester 2

SKS

Prasyarat

Kode

MKS101

Bahasa Indonesia

2 (2-0)

-

MKS104

MPA101

Pengantar Kalkulus

3 (3-0)

-

MKS106

MKS103

MPA103
MPA105
MPA107
MPA109

Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaran
Pengantar Fisika
Pengantar Kimia
Pengantar Biologi
Pengantar TIK
Total

2 (2-0)
3 (2-1)
3 (2-1)
3 (2-1)
2 (2-0)
18

Semester 3
Kode

Mata Kuliah

SKS

-

2 (2-0)

MMT211
MMT213

Matematika Diskrit
Aljabar Grup
Pengantar Metode
Numerik
Etnomatematika
Kalkulus Peubah Banyak
Total

3 (3-0)
3 (3-0)

MPA101
MMT112

3 (3-0)
4 (4-0)
22

MPA101

MMT217

MMT219
MMT221

Kode
MMT305
MMT309
MMT311
MMT313

MMT315

Semester 5

Mata Kuliah
Pengantar Optimisasi
Pengantar Statistika
Matematika
Geometri Analitik

Pengantar Analisis Real
Persamaan Diferensial
Parsial
Pilihan
Total

Semester 7

Kode
MKSP02
MPAPA1

MMT405

Mata Kuliah
Kuliah Kerja Nyata
Proposal Penelitian
Kapita Selekta
Matematika
Pilihan
Total

4 (4-0)
3 (2-1)

SKS

MMT114

Kode

-

MPA202

Prasyarat

Kode

MMT314

3 (3-0)

MMT110

3 (3-0)

MPA102

MMT312

MMT110

*
**

3 (2-1)
4 (4-0)
3 (3-0)
3 (2-1)
19

MMT316
MMT318

Kode
MPAPA2

10
17

Mata Kuliah

SKS

3 (2-1)
3 (3-0)
20

MMT214

MMT110

2 (0-2)
2 (0-2)

-

Metode Numerik
Fungsi Kompleks
Total

MPA101

3 (3-0)

SKS

2 (2-0)

2 (2-0)

MMT216
MMT218

MMT204

Prasyarat

-

MMT208
MMT212

MPA101

MMT310

5
20

Pengetahuan Kebencanaan
dan Lingkungan
Pengantar Statistika
Kalkulus
Dasar-Dasar Matematika
Algoritma dan
Pemrograman
Total

2 (2-0)

2 (2-0)

MMT110

3 (3-0)

Pendidikan Agama

Prasyarat

Kewirausahaan
Persamaan Diferensial
Biasa
Teori Graf
Pengantar Teori Peluang

3 (2-1)
3 (3-0)

Ilmu Sosial dan Budaya
Dasar

SKS

Semester 4

Prasyarat

Bahasa Inggris

Aljabar Linier Elementer

MPA102
MMT110
MMT112

-

MKS201

MMT205

MKS105

Mata Kuliah

Aljabar Ring

Semester 6

Mata Kuliah
Program Linier
Persamaan Diferensial
Numerik
Analisis Real
Penelitian dan Penulisan
Ilmiah Matematika
Pemodelan Matematika
Pilihan
Total

Semester 8

Mata Kuliah

-

Prasyarat
-

3 (3-0)

MMT110

3 (3-0)

MMT110

SKS

Prasyarat

3 (3-0)
3 (3-0)

MPA102

MMT110
MMT110

3 (2-1)

MMT205

3 (3-0)

MMT313

3 (2-1)
2 (2-0)

MMT204
-

3 (3-0)

MMT204

SKS

Prasyarat

6
20

Tugas Akhir

4 (0-4)

Pilihan
Total

4
8

*Lulus  100 SKS.
**Lulus atau sedang mengambil ≥ 120 SKS, memiliki IPK ≥ 2,0, jumlah nilai D  10%
dari total SKS yang telah dicapai, sudah lulus MK wajib yang berkaitan dengan
bidang yang diteliti dengan nilai  BC.
***Telah lulus atau sedang melaksanakan proposal penelitian.
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***
-

Tabel 11. Sebaran Mata Kuliah Pilihan

Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil

Kode

Mata Kuliah

SKS

MMT503

Teori Bilangan
Pengantar Sistim
Kontrol
Analisis Fungsional
Kalkulus Lanjut
Perangkat Lunak
Matematika
Aplikasi Aljabar Linier
Elementer
Jaringan Komputer

3 (3-0)

Pemrograman Lanjut
Sistim Dinamik
Kontinu

3 (2-1)

MMT507
MMT533
MMT559
MMT561
MMT563
MMT565
MMT567
MMT569
MMT571
MMT573
MMT575
MMT577
MMT579
MMT581
MMT585
MMT583
MMT501
MMT511
MMT513
MMT515
MMT521
MMT523
MMT525
MMT535
MMT537
MMT539
MMT541
MMT545
MMT547
MMT549

Persamaan Beda

Gelombang Linier

Optimisasi Tak Linier

Pengantar Teori Modul
Pengantar Kriptografi
Pengantar Optimisasi
Kombinatorik

Pengantar Multimedia
Kuliah Kerja Praktik

Metode Numerik II
Sistem Informasi
Manajemen
Struktur Data
Instalasi dan
Manajemen Hardware
Demografi
Analisis Data Katagori
Pemograman Berbasis
Objek
Basis Data Berbasis
Web
Sistem Sekuriti Data
Data Mining
Kecerdasan Buatan
Analisis Peubah Ganda
Deret Berkala
Statistik Pengendali
Mutu
Total

Prasyarat

MMT504

MMT314
MMT221

MMT538
MMT556

MMT204

2 (0-2)

MMT114

2 (2-0)
3 (2-1)
2 (2-0)
2 (2-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
2 (2-0)
3 (3-0)
2 (2-0)
3 (2-1)
3 (0-3)

3 (2 -1)
2 (2-0)
3 (2-1)
2 (1-1)
2 (2-0)
3 (3-0)
3 (2-1)
3 (2-1)
2 (2-0)
3 (2-1)
3 (2-1)
3 (2-1)
3 (2-1)
2 (2-0)
82

Kode

-

3 (2-1)
3 (3-0)
3 (3-0)

Mata Kuliah Pilihan Semester Genap

MMT215
-

MMT114
MMT204
MMT315
MMT305
MMT213
MMT213
MMT305
-

MMT530
MMT558
MMT560
MMT562
MMT564
MMT566
MMT568
MMT570
MMT572
MMT574
MMT576
MMT578

Mata Kuliah
Aljabar Linier Lanjut
Teknologi Pembelajaran
Matematika
Kalkulus Variasi
Stokastik
Kontrol Optimal

Fungsi Kompleks
Terapan
Sistim Dinamik Diskrit
Matematika Ekonomi dan
Bisnis
Pengantar Teori Ukuran
Teori Pengkodean

Himpunan dan Logika
Fuzzy
Kapita Selekta
Matematika Lanjut
Transformasi
Matematika Khusus
Persamaan Integral

Matematika Keuangan

MMT516

Dasar-Dasar
Hidrodinamika
Pengantar Dasar
Matematika
Basis Data
Sistem Informasi
Geografis
Pengolahan Citra

MMT524
MMT526

Analisis Regresi
Rancangan Survey

MMT580
MMT502
MMT510
MMT512
MMT520
MMT542
MMT546
MMT548
MMT550
MMT552

Grafika Komputer
Sistem Operasi

Rancangan Percobaan

Metodologi Penelitian
Statistik Nonparametrik
Pengantar Model Linier
Total

SKS
3 (2-1)

MMT205

2 (2-0)
2 (2-0)

MMT305
MMT309

3 (2-1)
3 (2-1)
2 (2-0)
3 (3-0)

MMT114
MMT507
MMT218
-

2 (2-0)

MMT110

3 (3-0)

-

3 (3-0)
2 (2-0)

MMT313
-

2 (2-0)

MMT405

2 (2-0)

-

2 (2-0)
2 (2-0)
2 (2-0)
2(2 -0)
2 (2-0)
3 (2-1)
3 (2-1)
3 (2-1)
3 (2-1)
2 (2-0)
3 (2-1)
3 (2-1)
2 (2-0)
3 (2-1)
2 (2-0)
69

-
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4.6 DESKRIPSI MATA KULIAH
Deskripsi Mata Kuliah Bersama
Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Deskripsi ringkas

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan
Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran

Deskripsi ringkas

Bahasa Indonesia
2 (2-0)
MKS 101
Mahasiswa terampil menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar,
baik secara lisan, maupun tertulis
Pendahuluan: hakikat, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia, sikap
berbahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia ragam ilmu sebagai wujud
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung nilai-nilai
kehidupan; (2) ejaan: pengertian ejaan, fungsi ejaan, Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD) yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata,
penggunaan tanda baca, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka
dan lambang bilangan, dan penulisan unsur serapan sebagai tanggung jawab
pada negara, taat hukum, dan kontribusi kehidupan berbangsa; (3)
pembentukan kata: afiksasi, reduplikasi, dan komposisi sebagai tanggung
jawab belajar bahasa; (4) diksi: pengertian diksi, prinsip pemilihan kata
sebagai tanggung jawab belajar bahasa; (5) kalimat: pengertian kalimat,
unsur-unsur kalimat, kalimat tunggal dan kalimat majemuk, kalimat efektif,
dan analisis kesalahan kalimat untuk menunjukkan kerja madiri yang
bermutu dan terukur; (6) paragraf: pengertian paragraf, jenis-jenis paragraf,
unsur-unsur paragraf, syarat-syarat paragraf, dan tempat kalimat utama
sebagai langkah menerapkan nilai humaniora sesuai keahlian; (7) penulisan
karya ilmiah: pengertian karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, pemilihan
topik, penggunaan bahasa, sistematika penyajian, teknik pengutipan dan
penyusunan daftar rujukan, bahan dan layout; (8) penulisan laporan teknis:
pengertian laporan teknis, jenis-jenis laporan teknis, tujuan laporan teknis,
tahap penulisan laporan teknis, bagian-bagian laporan teknis, data dan
informasi, daftar pustaka, ilustrasi, perwajahan dan tata letak, aspek
penalaran, bahasa laporan teknis; surat dinas sebagai etika akademik,
pemikiran logis sistematis dan rasa peduli; (9) penulisan surat dinas:
pengertian surat dinas, syarat surat dinas, format surat dinas, bagian-bagian
surat dinas, jenis-jenis surat dinas, dan bahasa surat dinas

Berbagai literatur yang terkait
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2 (2-0)
MKS 103
Dapat menganalisis Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar Negara
Indonesia, Fungsi dan Peranan Pancasila serta Implementasi sila-sila Pancasila
dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. 2). Dapat
menganalisis konsep warga negara, orang asing dan kewarganegaraan
Republik Indonesia, konsep hak dan kewajiban warga negara dalam praktik
kehidupan dalam kaitannya dengan hubungan negara dan warganegara dalam
organisasi negara, Hak Azasi Manusia (HAM) dalam konteks Indonesia, konsep
dan praktik demokrasi dalam kehidupan bernegara. 3) Menganalisis konsep
dan wujud wawasan kebangsaan Indonesia, konsep dasar konflik dan
manajemen konflik dalam konteks ketahanan nasional, karakteristik Potitik
dan Strategi Nasional, penetapan kebijakan politik dan Strategi Nasional
untuk menentukan skala Prioritas Pembangunan Nasional Indonesia
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu matakuliah
universitas bidang Pengembangan Kepribadian (MPK) yang bertujuan untuk
mengembangkan sikap, perilaku, pola pikir, wawasan, pengetahuan, dan
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Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan
Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran

Deskripsi ringkas

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan
Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran

keterampilan mahasiswa sebagai warga negara Indonesia secara komprehensif
dan integral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu mata
kuliah berisikan hakikat Pendidikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan
dasar Negara Indonesia, Fungsi dan Peranan Pancasila serta Implementasi silasila Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan adalah konsep tentang warga
negara dan kewarganegaraan, hubungan negara dengan warganegara, hakhak dan kewajiban yang melekat pada warga negara, memiliki wawasan
kebangsaan yang kuat dalam memahami dan memecahkan berbagai
permasalahan bangsa dengan mengembangkan budaya yang demokratis,
bertanggungjawab, toleran, dan bermoral dalam keragaman masyarakat dan
budaya Indonesia yang multikultural, memiliki sikap dan komitmen anti
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), memiliki sikap loyal terhadap ideologi
dan konstitusi negara, serta memiliki komitmen terhadap ketahanan nasional
dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonsia.

Berbagai literatur yang terkait
Ilmu Sosial dan Budaya Dasar
2 (2-0)
MKS 104
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjadi ilmuwan dan
professional yang berpikir kritis, kreatif, sistemik dan ilmiah, berwawasan luas,
etis, memiliki kepekaan dan empati sosial, bersikap demikratis, berkeadaban
serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah sosial dan
budaya secara arif.
Mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) adalah salah satu dari mata
kuliah kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) di perguruan
tinggi. Visi kelompok MBB di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan
pedoman bagi penyelenggaraaan program studi guna mengantarkan
mahasiswa memantapkan: kepribadian, kepekaan sosial, kemampuan hidup
bermasyarakat, pengetahuan tentang pelestarian, pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan hidup, dan mempunyai wawasan tentang perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Misi kelompok MBB di perguruan tinggi
membantu menumbuhkembangkan: daya kritis, daya kreatif, apresiasi, dan
kepekaan mahasiswa terhadap nilai-nilai sosial dan budaya demi
memantapkan kepribadiaannya sebagai bekal hidup bermasyarakat selaku
individu dan mahluk sosial yang: (a) bersifat demokratis, berkeadaban, dan
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bermartabat serta peduli terhadap
pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, (b) memiliki kemampuan
untuk menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan (c)
ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah sosial budaya dan lingkungan
hidup secara arif. Matakuliah ISBD mengetengahkan pengetahuan dasar
tentang konsep-konsep manusia, konsep-konsep kebudayaan, konsep-konsep
sosiologi, konsep-konsep nilai, moral, dan hukum, dan konsep-konsep sains,
teknoloi, seni, dan lingkungan.

Berbagai literatur yang terkait
Pendidikan Agama
2 (2-0)
MKS 105
Mahaisiswa memiliki dan menerapkan sikap (sesuai SK Rektor 582/2009):
1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
2. Akhlakul Karimah
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3.
4.
5.
6.

Deskripsi ringkas

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan
Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran

Deskripsi ringkas

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan
Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Deskripsi ringkas
Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Berpikir filosofis, rasional, demokratis dan dinamis
Berpandangan luas
Menjunjung tinggi HAM dan kesetaraan gender
Ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka
pemanfaatan IPTEK dan seni
Mata kuliah Pendidikan Agama dimaksudkan untuk memperkuat iman dan
taqwa kepada Allah SWT, memperluas wawasan hidup beragama,
mengamalkan ajaran agama islam, berperilaku sesuai tuntukan akhlakul
karimah, dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara, serta
menjadi landasan nilai, moral dan motivasi dalam pengembangan ilmu,
teknologi dan seni serta keahlian yang ditekuni.

Berbagai literatur yang terkait
Bahasa Inggris
2 (2-0)
MKS 201
DapatmemahamikonsepdantujuanTOEFL
terutamadalamtigakeahlian
skill
“listening, structure danreading”. 2) Dapatmengevaluasikonsep “restatement
and negatives, inference, detail information, implicit and explicit meaning”
dalam “ListeningTOEFL” 3) dapatmemahamigagasanutama “Subjects and
Verbs,Present and Past Participle, parallel, verb forms ” dalam “structureTOEFL”
4). Dapatmenganalisisprinsip “main idea, stated and unstated detail, implied
meaning” dalam “reading TOEFL”.
Mata kuliah ini diberikan kepadaseluruh mahasiswa baru di Universitas Syiah
Kuala untuk memahamidanmemperkenalkankonsep TOEFL terbagi ke dalam
tiga skill “Listening, Structure dan Reading”. Mahasiswa yang mengontrak mata
kuliah ini bersinergi dengan penilaian UP3BI UNSYIAH.

Berbagai literatur yang terkait
Pengantar Statistika
3 (2-1)
MPA 102
Menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip pokok, serta mengerti
penggunaan metode statistika dalam penelitian dengan menggunakan
perangkat lunak Statistika
1. Mampu menjelaskan konsep teoritis dan prinsip-prinsip pkok statistika
dengan benar dan baik,
2. Mampu menggunakan prinsip stastistika deskriptif yang tepat dalam
menjelaskan data
3. Mampu menggunakan prinsip stastistika inferensia untuk pendugaan
parameter statistika
4. Mampu menggunakan metode stastistika yang tepat untuk pengujian
hipotesis
5. Mampu menggunakan perangkat lunak statistika Excel, SPSS, dan R
Mata kuliah Statistika dasar memberikan dasar-dasar pemahaman serta
metode kualitatatif dan kuantitatif yang mengacu kepada materi bidang ilmu
statistika. Materi perkuliahan meliputi statistika deskriptif dan inferensia.

1. Introductory Statistitics 3rd Edition; Ross, Sheldon M; Elsevier, Academic
Press 2010.
th
2. Introductory Statistics 9 edition; Neill A Weiss; Pearson Education, Inc.
2012
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Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Deskripsi ringkas

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Deskripsi ringkas

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Pengantar Kalkulus
3 (3-0)
MPA 101
1. Mendefinsikan beberapa konsep, rumus dan metode penalaran dalam
rangka pemenuhan ketrampilan teknis dengan mengedepankan berfikir
logis, sistematis dan kreatif.
2. Mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari pemahaman
prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas meliputi eksplorasi,
penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti formal sehingga dapat
mengkomunikasikan hasil pemikiran dan pekerjaan dengan baik .
1. Dapat mendefinsikan dan menggunakan konsep, rumus, metode dan
penalaran dasar-dasar matematika.
2. Dapat menyelesaikan permasalahan matematika sederhana secara logis,
sistematis dan kreatif serta bersikap kritis
3. Dapat men-generali-sasi konsep matematika sederhana untuk diaplikasikan
Mata kuliah ini terdiri atas dua dua topik : Pre Kalkulus dan Kalkulus. Topik Pre
Kalkulus meliputi aturan pangkat, akar, logaritma, menggunakan rumus jumlah
dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, menentukan persamaan kuadrat
baru, menentukan sisa pembagian atau hasil bagi, operasi pecahan. Sementara
itu pada topik Kalkulus dibahas Sistem Bilangan Real, Fungsi, baik fungsi aljabar
maupun fungsi transenden, Limit, Turunan dan Penggunaan Turunan.
1. Purcell dan Varberg, Kalkulus dan Geometri Analitis, Jilid I, edisi 9, Erlangga,
Jakarta, 2005.
rd
2. J. Stewart, L. Redlin, S. Watson, Precalculus: Mathematics for Calculus, 3
edition, Brooks/Cole Publishing Co., 1998.
rd
3. Charles P. McKeague, Basic College Mathematics, 3 edition, Brooks/Cole,
Cengage Learning, USA, 2011
Pengantar Fisika
3 (2-1)
MPA 103
1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa
2) Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
sesuai dengan bidang keahliannya
3) Mampu merumuskan gejala dan masalah fisis melalui analisis berdasarkan
hasil observasi dan eksperimen
4) Menguasai konsep teoretis dan prinsip-prinsip pokok fisika klasik dan
kuantum
1) Mampu menjelaskan konsep-konsep dasar fisika
2) Mampu menjelaskan fenomena alam (dalam kehidupan sehari-hari)
berdasarkan konsep-konsep fisika,
3) Mampu mengaplikasikan konsep dasar fisika untuk penguasaan ilmu yang
lebih lanjut,
4) Membangun keahlian berpikir kritis dan logis
Mata kuliah Pengantar Fisika mengajarkan tentang konsep atau hukum fisika
yang berlaku di alam. Secara garis besar materi mata kuliah ini mencakup
Besaran dan Satuan, Pengukuran, Gerak Lurus, Gerak Melingkar, Gaya dan
Tekanan, Hukum Newton I (Kesetimbangan), Hukum Newton II dan Hukum
Newton III, Momentum, Usaha dan Energi, Dasar-dasar Mekanika Fluida,
Getaran dan Gelombang.

1. Young and Freedman, 2002, Sears dan Zemansky Fisika Universitas
niversity Jilid 1, 10th Edition, Erlangga, Jakarta.
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2. Walker, J. ,2010, Halliday and Resnik’s Fundamentals of Physics, 9th
Edition, Wiley, Danvers
Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Deskripsi ringkas

Pengantar Kimia
3 (2-1)
MPA 105
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditunjukkan oleh sikap,
akhlaq, dan tingkah laku.
2. Mampu menguasai dan memahami fakta, konsep, prinsip dan teori-teori
utama dan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
yang sesuai dengan bidang keilmuan Kimia.
3. Terampil dalam menangani bahan kimia secara aman, termasuk
memahami sifat fisik, kimia dan bahaya spesifik yang mungkin timbul
akibat penggunaannya.
4. Terampil
mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan teoritis dan eksperimental dengan atau
tanpa bantuan bahan kimia atau peralatan modern.
5. Mampu melakukan perhitungan kimia, termasuk analisis kesalahan dan
estimasi ketidak pastian.
6. Menguasai konsep teoretis struktur, sifat, dan perubahannya baik pada
energi maupun kinetiknya, identifikasi, pemisahan, karakterisasi,
transformasi, sintesis bahan kimia mikromolekul dan terapannya.
1. Mampu menguasai dan memahami materi dan perubahan, struktur atom,
massa atom dan molekul, sistem periodik, ikatan kimia, orbital molekul.
2. Mampu menguasai dan memahami serta dapat menghitung yang terkait
dengan stokiometri, kesetimbangan kimia dan konsentrasi larutan.
Matakuliah kimia dasar mempelajari tentang sifat-sifat materi dan
perubahannya, struktur atom dan struktur molekul, sistem periodik serta sifat
keperiodikannya, perhitungan-perhitungan stoikiometri, ikatan kimia,
kesetimbangan kimia dan larutan serta perhitungan tentang konsentrasi.
1. Chang, R., and Overby, J., 2011. General Chemistry: The Essential Concepts,
Sixth Edition, McGraw-Hill Education.
2. Hill, J. W., Petrucci, R.H., McCreary, T. W., Perry, S. S., 2005, General
Chemistry (4th Edition) 4th Edition. Pearson Prentice Hill, NJ
3. Buku-buku lain yang terkait dengan dasar-dasar ilmu kimia, baik dari buku
teks, maupun dari e-book.
Pengantar Biologi
3 (2-1)
MPA 107
Menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip dasar Biologi
1) Menjelaskan tentang studi ilmiah biologi, ruang lingkup biologi, sel dan
genetika, struktur dan bio sistematika makhluk hidup serta ekologi dan
aplikasi biologi dalam kehidupan
2) Memiliki keterampilan (menyiapkan, menangani) laboratorium
3) Memilikikemampuankerjasamadalamtim
Mata kuliah pengantar Biologi ini mengajarkan tentang konsep dan dasar
biologi. Secara garis besar materi mata kuliah ini mempelajari tentang proses
dan metode ilmiah kehidupan, ruang lingkup biologi, mempelajari struktur dan
fungsisel, reproduksi sel, respirasi dan foto sintesis. Mempelajari tentang
genetika, baik klasik maupun modern, struktur dan fungsi organ tumbuhan,
hewan, bio sistematik makhluk hidup, ekologi serta aplikasi biologi di
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kehidupan.
Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Deskripsi ringkas

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Campbell, N.A,. J.B.Reece, L.A. Urry, M.L. Cain, S.A. Wasserman, P.V. Minorsky
and R.B. Jackson. 2008. Biology. Eighth Edition. Pearson Education Inc,
California. USA
Kewirausahaan
2 (2-0)
MPA 300
1. Bertaqwa kepadaTuhan Yang MahaEsa yang ditunjukkan oleh sikap,
akhlaq, dan tingkah laku.
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya
3. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang
tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya serta keberlangsungan
kehidupan makhluk hidup lain.
4. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
5. Memiliki sikap bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan
keahlian secara mandiri.
6. Mampu menguasai dan memahami fakta, konsep, prinsip dan teori-teori
utama Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
yang sesuai dengan bidang MIPA.
7. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
8. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
keilmuan sesuai dengan keahliannya.
9. Menguasai konsep teoretis sesuai bidang yang ditekuninya.
Menguasai dan Mampu menjelaskan pengertian dan fungsi manajemen pada
Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI), mampu menguraikan arti, prinsip dan
klasifikasi wirausaha serta mengimplementasikannya untuk berwirausaha
dan bekerja efektif baik individual maupun tim multidisiplin atau multibudaya
dalam merumuskan alernatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa
kompleks bidang MIPA.
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan fungsi manajemen serta
kajian yang terkait yang diimplementasikan di bidang industri. Mata kuliah ini
membahas pula arti, prinsip, dan klasifikasi wirausaha serta berbagai kajian
terkait kewirausahaan.

1.
2.
3.
4.
5.

Amirullah Haris Budiyono. 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta:
Graha Ilmu
Buchari Alma. 2000. Kewirausahaan. Bandung: CV Alfabeta
Geoffrey G. Meredith. Kewirausahaan, Teori danPraktek. Jakarta: PT.
Pustaka Binaman Pressindo.
H. Malayu S.P. Hasibuan. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia.
Jakarta: PT. Bumi Aksara
H. Malayu S.P. Hasibuan. 2007. Organisasi & Motivasi. Jakarta: PT. Bumi
Aksara
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Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat

Capaian Pembelajaran
Prodi

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Deskripsi ringkas

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan
Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat

Capaian Pembelajaran
Prodi

Proposal Penelitian
2 (0-2)
MPAPA1
1. Sudah menyelesaikan beban kredit matakuliah 120 SKS
2. Memiliki IPK >=2,0
3. Nilai D tidak lebih 10% dari total SKS yang telah dicapai
4. Sudah mengambil matakuliah wajib yang terkait dengan bidang yang
diteliti dengan nilai sekurang-kurangnya C+
5. Memenuhi ketentuan lain yang disyaratkan oleh Program Studi/Jurusan.
1. Bertaqwa kepadaTuhan Yang MahaEsa yang ditunjukkan oleh sikap,
akhlaq, dan tingkah laku.
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya
3. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang
tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya serta keberlangsungan
kehidupan makhluk hidup lain.
4. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
5. Memiliki sikap bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan
keahlian secara mandiri.
6. Mampu menguasai dan memahami fakta, konsep, prinsip dan teori-teori
utama Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
yang sesuai dengan bidang MIPA.
7. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
8. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
keilmuan sesuai dengan keahliannya.
9. Menguasai konsep teoretis sesuai bidang yang ditekuninya.
1. Mampu melakukan penelusuran literature yang terkait dengan proposal
penelitian.
2. Menyusun rencana penelitian secara tertulis dalam bentuk proposal
ilmiah.
3. Mempresentasikan rencana penelitian dan menjelaskan latarbelakang,
dasar teori dan pemilihan metode penelitian dalam suatu seminar
proposal penelitian.
Proposal penelitian adalah matakuliah yang mengintegrasikan antara
kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik yang ditulis dalam bentuk
proposal penelitian dan akan dilakukan pada matakuliah tugas akhir sesuai
dengan bidang ilmu yang ditekuni. Kegiatan utama pada proposal penelitian
adalah rencana penelitian yang ditulis sesuai buku panduan tugas akhir dan
kuliah kerja praktik, FMIPA, Unsyiah yang selanjutnya dipresentasikan di
hadapan mahasiswa dan tim penguji.

Buku-buku yang terkait
Tugas Akhir
4 (0-4)
MPA P04
6. Sudah menyelesaikan beban kredit matakuliah 120 SKS
7. Memiliki IPK >=2,0
8. Nilai D tidak lebih 10% dari total SKS yang telah dicapai
9. Sudah mengambil matakuliah wajib yang terkait dengan bidang yang
diteliti dengan nilai sekurang-kurangnya C+
10. Memenuhi ketentuan lain yang disyaratkan oleh Program Studi/Jurusan.
1. Bertaqwa kepadaTuhan Yang MahaEsa yang ditunjukkan oleh sikap,
akhlaq, dan tingkah laku.
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
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Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Deskripsi ringkas

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

tugasnya
3. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang
tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya serta keberlangsungan
kehidupan makhluk hidup lain.
4. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
5. Memiliki sikap bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan
keahlian secara mandiri.
6. Mampu menguasai dan memahami fakta, konsep, prinsip dan teori-teori
utama Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
yang sesuai dengan bidang MIPA.
7. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
8. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
keilmuan sesuai dengan keahliannya.
9. Menguasai konsep teoretis sesuai bidang yang ditekuninya.
10. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
11. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik didalam maupun diluar lembaga.
1. Mampu melakukan penelitian sesuai dengan pengetahuan dan
keterampilan yang dipelajari selama perkuliahan dan sesuai dengan
kaedah ilmiah.
2. Mempresentasikan dan menjelaskan hasil penelitian secara lisan.
3. Membuat laporan penelitian dalam bentuk skripsi sesuai dengan kaedah
ilmiah.
Tugas akhir adalah matakuliah yang mengintegrasikan antara kemampuan
kognitif, afektif dan psikomotorik yang ditulis dalam bentuk laporan
penelitian berdasarkan proposal penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang
ditekuni. Kegiatan utama pada matakuliah tugas akhir adalah
pelaksanaandan laporan penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni.
Hasil penelitian dipresentasikan dalam forum seminar peer atau kelompok
bidang ilmu dan juga presentasikan dalam ujian komprehensif di hadapan tim
penguji.

Buku-buku yang terkait
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Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Matematika
Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Kalkulus Peubah Banyak
4 (4-0)
MMT 221
MPA 101
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
4. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
5. 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.
6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
7. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
8. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
9. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
10. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
11. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan dan
menggunakan konsep-konsep dasar kalkulus vektor dan kalkulus peubah
banyak dalam masalah nyata. Selain itu, mahasiswa dapat menjelaskan dan
menggunakan dengan logika yang benar konsep konvergensi barisan dan
deret, serta konsep limit sebagai bekal untuk beberapa matakuliah lanjutan
yang berkaitan

Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep-konsep dasar kalkulus vektor
dan kalkulus peubah banyak termasuk fungsi bernilai vektor. Selain itu,
dalam mata kuliah ini dibahas pula konsep barisan, deret, dan
konvergensinya.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.
4.

rd

J.E. Marsden and A.J. Tromba, Vector Calculus, 3 edition, Freeman &
Company, New York, 1988
th
E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematcis, 8
Edition, John
Willey & Sons, 2003
E. J. Purcell and D. Valberg, Kalkulus dan Geometri Analitis, Jilid 2,
Edisi 5, Erlangga Jakarta, 1987
W.S. Budi, Kalkulus Peubah Banyak, Penerbit ITB, 2000
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Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Dasar-Dasar Matematika
3 (3-0)
MMT 112
1.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
4. 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.
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
6. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
7. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
8. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur
terhadap
permasalahan
matematis
dari
suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
9. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu menyusun
pernyataan-pernyataan matematika dengan simbol-simbol logika
matematika, baik berupa himpunan, relasi, dan fungsi.

Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini terfokus pada logika untuk membangun dan membuktikan
teorema, lemma, proposisi, dan sifat-sifat lainnya. Selain itu dibahas pula
konsep dasar himpunan dari sisi teoritis, sehingga beberapa sifat yang
sederhana dibuktikan secara logika dan sistematis

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya

MMT 213

Buku Acuan

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

1. Marvin L. Bittinger, Logic, Proof and Set, Second edition, Addison-Wesley
Publishing Company, 1994.
2. Soehakso, R.M.J.T., 1985, Pengantar Matematika Modern, FMIPA-UGM.
3. Torski, A., 1990, Introduction to Logic, Oxford-Press.
Algoritma dan Pemrograman
3 (2-1)
MMT 114
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
3. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
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yang sesuai dengan bidang keahliannya.
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
8. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
9. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
10. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai
teori dan konsep dasar bahasa pemrograman terstruktur dan moduler serta
mampu membuat program komputer yang sederhana
6.
7.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai teori dan konsep
dasar bahasa pemrograman terstruktur dan moduler serta mampu membuat
program komputer yang sederhana

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.
4.
5.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Mahyus Ihsan, dkk., 2000, Buku Ajar Pemrograman Komputer, Revisi
2008, Jurusan Matematika FMIPA Unsyiah
Schildt, H., 2000, C: The Complete Reference, Fourth Edition, The
McGraw-Hill Companies
Kernighan, B.W., Ritchie, D.M., The C Programming Language, Second
Edition, Prentice-Hall
Stephens, R., 2013, Essential Algorithms: A Practical Approach to
Computer Algorithms, ISBN: 978-1-118-61210-1, John Wiley & Sons, Inc.
Giblin, P. 1993, Primes and Programming: An Introduction to Number
Theory with Computing, ISBN: 0 521 40988 8, Cambridge University
Press

Aljabar Linier Elementer
4 (4-0)
MMT 205
MPA 101
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
4. 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.
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
6. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
7. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
8. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur
terhadap
permasalahan
matematis
dari
suatu
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sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu
menggunakan teori/konsep dasar aljabar linier elementer yang meliputi
sistem persamaan linier, matriks, vektor, ruang vector, transformasi linier,
dan nilai eigen & vektor eigen
Memberikan landasan pengetahuan tentang matriks dan sifat-sifatnya yang
diperlukan dalam perancangan algoritma dan struktur data
MMT310

9.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas
Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.

O. Bretscher, Linear Algebra with Applications, 3rd editon
H. Anton, Aljabar Linier Elementer, terjemahan, edisi 8, Erlangga

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Matematika Diskrit
3 (3-0)
MMT 211
MPA 101
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
4. 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.
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
6. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
7. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
8. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
9. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mahir memecahkan
permasalahan kombinatorik tanpa keraguan.

Deskripsi ringkas

Secara nasional mata kuliah ini membahas tentang Himpunan dan Relasi,
Induksi, Logika Dasar, Graf, dan sedikit teori tentang cara mencacah
(counting, or enumerative combinatorics). Disini saya hanya membahas
tentang counting namun secara konprehensif.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.

Daniel I.A. Cohen, 1978, Basic Techniques of Combinatorial Theory,
Wiley, NY.
Niven, 1965, Mathematics of Choice, Mathematical Association of
America, DC.
Arthur Engel, 1998, Problem-Solving Strategies, Springer, NY.
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Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Aljabar Grup
3 (3-0)
MMT 213
MMT 112
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
4. 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.
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
6. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
7. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
8. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur
terhadap
permasalahan
matematis
dari
suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
9. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa memiliki
ketrampilan belajar dalam memahami konsep-konsep tentang struktur
aljabar dengan satu operasi biner yang berkenaan dengan konsep teori
grup,ketrampilan dalam pembuktian dan penyelesaian soal-soalnya

Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini mempelajari tentangstruktur aljabar dengan satu operasi
biner yang berkenaan dengan konsep teori grup, hubungan antar grup, dan
membentuk grup baru dari grup yang sudah ada

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.
4.
5.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Linda Gilbert and Jimmie Gilbert, 2009, Elements of Modern Algebra,
seventh edition, Brooks/Cole
rd
Joseph A. Gallian,2010, Contemporary Abstract Algebra, 7 edition,
Brooks/Cole
Nathan C. Carter, 2009, Visual Group Theory, MAA
John R. Durbin, 2009 , Modern Algebra (An Introduction), sixth edition,
John Wiley & Son
Thomas W. Hungerford, Abstract Algebra (An Introduction), Sauders
College Publishing

Pengantar Metode Numerik
3 (2-1)
MMT 217
MPA101
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif
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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 mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.

4.
5.
6.
7.
8.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memahami tentang galat,
keakuratan, kekonvergenan, dan kestabilan. Selain itu, mampu membuat
algoritma dan diagram alir dari metode numerik dan program komputer
untuk masalah akar persamaan tak linier, matriks dan sistem persamaan
linier.

Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini diberikan untuk mahasiswa semester III pada Jurusan
Matematika yang berisi tentang teori dasar Metode Numerik

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Chapra S. C. dan R. P. Canale, 1996, Metode Numerik, Erlangga
Chapra, S. C., 2011, Applied Numerical Methods with MATLAB for
Engineers and Scientists, Mc Graw Hill
http:// www.cs.huji.ac.il/course/2005/scicomp

Etnomatematika
3 (3-0)
MMT219
1.
2.

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
7. 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.
8. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
9. 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 dan
desain.
10. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
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Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

informasi dan data.
11. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar
lembaganya.
12. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
13. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
14. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
15. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
16. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
17. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengantar tentang unsur
matematika yang berlaku dalam masyarakat tertentu secara garis besar.
Mata kuliah ini berisi tentang sejarah etnomatematika, etnomatematika
Aceh, Melayu, Islam, Barat, dan potensi etnomatematika. Tugas pendataan
contoh-contoh etnomatematik dilaksanakan berkelompok yang terdiri dari 3
mahasiswa.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran Prodi

1. Zain, S. M., 2010, Pembinaan Semula Teori Kepemimpinan dan
Kepengurusan Rumpun Melayu, Universiti Malaysia Terengganu.
2. Mashadi, et. al., 2010, Proceedings Seminar on Mathematics and Its
Usage in Other Areas, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
3. Duraseh, N., et. al., 2011, Kumpulan Makalah Seminar Etnosains dan
Etnomatematik Rumpun Melayu. Kerjasama Laboratori Etnomatematik
dan Didaktik, INSPEM dan Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI).
4. Shaharir, b. M. Z., Munzir, M. dan Arif, S. (Eds.), 2014, Prosiding
Etnomatematik dan Etnosains, Syiah Kuala University Press.
Persamaan Diferensial Biasa
3 (3-0)
MMT 204
MMT 110
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang
tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama
serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Buku Kurikulum Program Studi Matematika S1

45

7.

Capaian Pembelajaran Mata
Kuliah

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.
8. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
9. 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 dan desain.
10. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman
perguruan tinggi.
11. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
12. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
13. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
14. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran
secara mandiri.
15. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
16. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas meliputi
eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti formal.
17. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan masalah
melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan piranti lunak.
18. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu sistim/masalah,
mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
19. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah matematis
yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk pengambilan
keputusan yang tepat.
20. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang dalam
dunia kerjanya).
21. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang dan
statistika.
22. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa dapat menyelesaikan berbagai
bentuk Persamaan Diferensial Biasa dengan berbagai metode agar memiliki bekal
yang memadai untuk menempuh mata kuliah yang berkaitan dengan persamaan
diferensial biasa

Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian dasar Persamaan Diferensial
Biasa (PDB) dan terapannya dalam berbagai bidang seperti fisika, kimia, biologi,
teknik, ekonomi, dan sebagainya.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya

MMT312, MMT318

Buku Acuan

1. Boyce, W. E. & Di Prima, R. C., 2012, Elementary Differential Equations and
Boundary Value Problems, 10th ed, John Willey & Sons, Inc., Canada.
2. C.H. Edwards, Jr. dan D.E. Penney, 2008, Elementary Differential Equations,
6th ed, Prentice Hall International, Inc.
3. C.H. Edwards, Jr. dan D.E. Penney, 2007, Differential Equation and Boundary
Problems, 4th ed, Prentice Hall International, Inc.
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Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Teori Graf
3 (3-0)
MMT 208
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
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 mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu
menggunakan teori/konsep dasar dan menyelesaikan permasalahan dengan
menggunakan algoritma yang ada dalam teori graf

Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini mempelajari tentang teori dan konsep dasar serta algoritma
dalam teori graf yang meliputi: pengertian, definisi dan karakteristik dasar
graf, graf isomorfis, graf lengkap, sub-graf, keterhubungan, path dan circuit,
jenis-jenis graf, digraphs, representasi graf, tree, teorema Cayley, Prufer dan
matriks tree, algoritma Bellman, algoritma Bellman-Ford, algoritma Dijkstra,
algoritma Floyd-Warshall dan graf planar

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.
4.
5.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat

Goodaire, E.G., Parmenter, M. M., 2002, Discrete Mathematics with
Graph Theory, Second Edition, Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ
07458
Wilson, R. J., 1996, Introduction to Graph Theory, Fourth Edition, Pages:
26 – 31 & 60 – 80, ISBN: 0-582-24993-7, Addison Wesley Longman
Limited, Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM20 2JE, England
Even S., 1979, Graph Algorithms, Computer Science Press, Inc., ISBN: 0914894-21-8, Potomac. Maryland 20854
Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., Stein C., 2009, Introduction
to Algorithms, Third Edition, ISBN: 978-0-262-53305-8, The MIT Press
Harris, J. M., Hirst, J. L., Mossinghoff, M. J., 2008, Combinatorics and
Graph Theory, Second Edition, e-ISBN: 978-0-387-79711-3, Springer
Science+Business Media, LLC, 233 Spring Street, New York, NY 10013,
USA

Pengantar Teori Peluang
3 (3-0)
MMT 212
MPA 102
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Capaian Pembelajaran
Prodi

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.

Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mempunyai kemampuan
untuk menjelaskan konsep-konsep dasar peluang dan mengimplementasikan
peluang pada masalah realistik.
Dalam kuliah ini diberikan konsep-konsep dasar peluang dan terapannya.
Bukti-bukti teorema sederhana diperkenalkan

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1. Larson; 1982, Introduction to Probability and Statistical Interference, John
Wiley, New York.
2. Sheldon Ross, 1984, A First Course in Probability, Macmillan Publishing
Comp. Second Edition.
3. Richard A. Roberts, 1992. An Introduction to Applied Probability.
Addison – Wesley Publishing Comp.
4. Hogg R. V dan Craig, AT, Introduction to Mathematical Statistics, Mc
th
Millan Publishing Co, Inc, New York 5 -Ed.
5. Edward J. Dudewick and Statya N Mishsra, 1998, Modern Mathematical
Statistics, John Wiley & Sons, Ltd, Inc.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Aljabar Ring
3 (3-0)
MMT 214
MMT 110
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
4. 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.
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
6. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
7. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
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8.
9.

pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa memiliki
ketrampilan belajar dalam memahami konsep-konsep tentang struktur
aljabar dengan dua operasi biner yang berkenaan dengan konsep teori ring,
ketrampilan dalam pembuktian dan penyelesaian soal-soalnya

Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini mempelajari tentangstruktur aljabar dengan dua operasi
biner yang berkenaan dengan konsep teori ring, hubungan antar ring, dan
membentuk ring baru dari ring yang sudah ada

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.
4.
5.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Linda Gilbert and Jimmie Gilbert, 2009, Elements of Modern Algebra,
seventh edition, Brooks/Cole
rd
Joseph A. Gallian,2010, Contemporary Abstract Algebra, 7 edition,
Brooks/Cole
Thomas W. Hungerford, Abstract Algebra (An Introduction), Sauders
College Publishing
John R. Durbin, 2009 , Modern Algebra (An Introduction), sixth edition,
John Wiley & Son
D. S. Malik, John N. Mordeson, M. K. Sen, 2007, Introduction to Abstract
Algebra,

Metode Numerik
3 (2-1)
MMT 216
MMT110
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
4. 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.
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
6. 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 dan desain.
7. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
8. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur
terhadap
permasalahan
matematis
dari
suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
9. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
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Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
10. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
11. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu: membuat algoritma
metode numerik dan program komputer untuk masalah interpolasi, integrasi
dan solusi persamaan diferensial biasa.
Mata kuliah ini diberikan untuk mahasiswa semester IV pada Jurusan
Matematika yang berisi tentang teori dasar Metode Numerik

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Chapra S. C. dan R. P. Canale, 1996, Metode Numerik, Erlangga
Chapra, S. C., 2011, Applied Numerical Methods with MATLAB for
Engineers and Scientists, Mc Graw Hill
http:// math.fullerton.edu/mathews/n2003

Fungsi Kompleks
3 (3-0)
MMT 218
MMT 110
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
4. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
5. 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.
6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
7. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
8. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
9. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
10. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
11. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
12. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
13. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara

Buku Kurikulum Program Studi Matematika S1

50

terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
14. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
15. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa diharapkan dapat
memahami konsep-konsep dasar bilangan kompleks, khususnya yang terkait
dengan turunan, integral, dan deret kompleks, serta aplikasinya.
Mata kuliah ini terfokus pada logika untuk membangun dan membuktikan
teorema, lemma, proposisi, dan sifat-sifat lainnya. Selain itu dibahas pula
konsep dasar himpunan dari sisi teoritis, sehingga beberapa sifat yang
sederhana dibuktikan secara logika dan sistematis

1.
2.

Mathews J H dan Howel,2001, Complex Analysis for Mathematics and
Engineering,Jones And Bartlett Publishers, United States of America.
John D.Paliouras, 1975, Compleks Variables For Scientists And
Engineering,Collier Macmillan Publishing Co, Inc.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Pengantar Optimasi
3 (2-1)
MMT 305
MMT 110
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
3. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
5. 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.
6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
7. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
8. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
9. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
10. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu
menyelesaikan masalah optimisasi secara numeris
Mata kuliah ini mempelajari tentang pengenalan beberapa teknik optimisasi
dengan menggunakan beberapa ilmu matematika yang telah dipelajari
sebelumnya

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
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Buku Acuan

1.
2.
3.
4.

Edwin K.P Chong and Stanislaw H. Zak, An introduction to optimization,
second edition, John Wiley and Sons, 2001.
William R. Spillers and Keith M. MacBain, Structural Optimization,
Springer Verlag, 2009.
G. Giorgi, A. Guerraggio and J. Thierfelder, Mathematics Optimization,
Smooth and non smooth case, Elsevier Science and Technology Books,
2004.
Michael C. Ferris, Olvi L. Mangasarian, Stephen J. Wright, Linear
Programming with Matlab, Siam, 2007.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Persamaan Diferensial Numerik
3 (2-1)
MMT 312
MMT 204
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
3. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
5. 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.
6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
7. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
8. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur
terhadap
permasalahan
matematis
dari
suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
9. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
10. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
11. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Setelah menempuh matakuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan dan
menyelesaikan PDB dari permasalahan nyata secara numerik, khususnya
dengan metode beda hingga. Berkaitan dengan hal tersebut, mahasiswa
diharapkan dapat mengkonstruksi skema beda hingga termasuk
menganalisis kesalahan pemotongan dan kestabilannya, baik untuk
masalah standar (dalam textbook) maupun masalah nyata. Selain itu,
mahasiswa juga dapat mengkonstruksi sekaligus menganalisis kesalahan
pemotongan dan kestabilan skema beda hingga untuk menyelesaikan PDP
dari persamasalahan nyata.

Deskripsi ringkas

Dalam mata kuliah ini dibahas metode numeriK untuk penyelesaian
persamaan diferensial biasa dan parsial (PDP), khususnya dengan metode
beda hingga. Selain diberikan definisi, konstruksi dan analisis skema beda
hingga, pembelajarannya diintegrasikan dengan MATLAB. Pada akhir kuliah,
mahasiswa akan diberikan tugas besar.

Mata Kuliah terkait pada
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semester berikutnya
Buku Acuan

1. Butcher, C., 2008, Numerical Methods for Ordinary Differential Equations,
2nd Edition, John Wiley & Sons, Ltd., West Sussex, England.
2. Lapidus, L. dan Seinfeld , J.H., 1971, Numerical Solution of Ordinary
Differential Equations, Academic Press Inc., New York, USA.
3. Morton, K.W., Mayers, D, 2005, Numerical Solution of Partial Diferential
nd
Equation, 2 Ed., Cambridge University Press, UK.
4. Ames, W.F., 1977, Numerical Methods for Partial Differential Equations
(Second ed.), Academic Press.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Pengantar Statistika Matematika
3 (3-0)
MMT 309
MPA 100
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
4. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
5. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
6. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
7. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mempunyai kemampuan
untuk menjelaskan konsep-konsep dasar Statistika Matematika dengan
pendekatan kalkulus dan menyelesaikan terapan Statistika Matematika pada
masalah realistik
Dalam mata kuliah ini dibahas statistika ditinjau dari sisi matematika
dilengkapi dengan bukti-bukti teorema sederhana serta aplikasinya.

Deskripsi ringkas
Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

1. Mood, A.M., Graybill, F.A & Boes, D.C., 1978, Introduction to the Theory
of Statistics, McGraw-Hill, Tokyo
2. Hoog, R.V & Craig, A.T., 1970, Introduction to Mathematical Statistics,
McMillan Publishing Co. Inc. New York
3. Edward J. Dudewicz and Statya N Mishra, 1988, Modern Mathematical
Statisics, John Willey & Sons, Ltd, Inc.
Geometri Analitik
3 (3-0)
MMT 311
MMT 110
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
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4.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Deskripsi ringkas

Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
5. 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.
6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
7. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
8. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
9. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
10. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
11. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
12. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
13. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
14. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
15. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
16. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa:
memiliki pengetahuan dasar mengenai geometri bidang, yaitu garis dan
sudut, garis sejajar, kekongruen dan kesebangunan.
mampu membuktikan teorema geomteri sederhana, baik geometri
maupun secara analitis.
Mata kuliah ini mempelajari tentang sistem aksiomatik (pengantar), garis dan
sudut, garis sejajar, kekongruenan dan kesebangunan, dan pembuktian
secara analitis

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.

Wallace, E.C., S.F. West, 1992, Roads to Geometry, Prentice Hall, New
Jersey.
Alexander, D. C., G. M. Koeberlein, 1992, Elementary Geometry for
College Students, Wn. C. Brown Publishers.
Fuller, G., 1954, Analytic Geometry, Addison-Wesley Publishing
Company Inc., Cambridge.
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Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Deskripsi ringkas

Pengantar Analisis Real
3 (3-0)
MMT 313
MMT 110
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang
tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
4. 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.
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
6. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
9. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
10. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya
11. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat
12. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya)
13. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa:
memiliki kemampuan dasar analisis matematika, khususnya tentang
bilangan, barisan, fungsi, dan turunan
mampu bernalar (baik secara intuitif maupun analitis) dan
mengekspresikan hasil penalaran secara tertulis dan sistematis.
Mata kuliah ini mempelajari tentang bilangan real dan sifat-sifatnya, barisan
dan deret bilangan real, limit dan turunan fungsi.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya

MMT314

Buku Acuan

1.

Robert G. Bartle and Donald R. Sherbet, 2011, Introduction to Real
Analysis, fourth edition, John Wiley and Sons.

2.

K.G. Binmore, 1977, Mathematical Analysis: A straightforward
approach, Cambridge University Press, Cambridge.
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Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Program Linier
3 (2-1)
MMT 310
1.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya
2. 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.
3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
4. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
5. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
6. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur
terhadap
permasalahan
matematis
dari
suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
7. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat
8. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik
Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan
perancangan model dalam pengambilan keputusan
Dalam mata kuliah ini dijelaskan bagaimana memanfaatkan teori Teknik
Optimasi untuk menyelesaikan permasalahan nyata.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1. Lieberman, G. J. and Hillier, F. S., 1990, Introduction to Operation
rd
Research, 3 ed., McMillan Publishing Company and Inc., Singapore.
2. Mukhtar S. Bazaraa, John J. Jarvis and Hanif D. Sherali, 1990, Linear
Programming and Network Flows, Published Simultaneously, Canada.
3. Waynel Winston, 1995, Introduction to Mathematical Programming,
Duxbury Press, Belmont California.
4. Taha, H. A., 1987, Operation Research, Macmillan Publishing Co, Inc,
New York.
5. Gillet, B. E., 1979, Introduction to Operations Research, McGraw-Hill, Inc.
New York.
6. Banks, J. and Carson, J. S., 1984, Discrete-Event System Simulation,
Prentice-Hall, Inc. New Jersey.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Persamaan Diferensial Numerik
3 (2-1)
MMT 312
MMT 204
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
3. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain
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5.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Deskripsi ringkas

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.
6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
7. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
8. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur
terhadap
permasalahan
matematis
dari
suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
9. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
10. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
11. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
Setelah menempuh matakuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan dan
menyelesaikan PDB dari permasalahan nyata secara numerik, khususnya
dengan metode beda hingga. Berkaitan dengan hal tersebut, mahasiswa
diharapkan dapat mengkonstruksi skema beda hingga termasuk
menganalisis kesalahan pemotongan dan kestabilannya, baik untuk
masalah standar (dalam textbook) maupun masalah nyata. Selain itu,
mahasiswa juga dapat mengkonstruksi sekaligus menganalisis kesalahan
pemotongan dan kestabilan skema beda hingga untuk menyelesaikan PDP
dari persamasalahan nyata.
Dalam mata kuliah ini dibahas metode numeriK untuk penyelesaian
persamaan diferensial biasa dan parsial (PDP), khususnya dengan metode
beda hingga. Selain diberikan definisi, konstruksi dan analisis skema beda
hingga, pembelajarannya diintegrasikan dengan MATLAB. Pada akhir kuliah,
mahasiswa akan diberikan tugas besar.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

5. Butcher, C., 2008, Numerical Methods for Ordinary Differential Equations,
2nd Edition, John Wiley & Sons, Ltd., West Sussex, England.
6. Lapidus, L. dan Seinfeld , J.H., 1971, Numerical Solution of Ordinary
Differential Equations, Academic Press Inc., New York, USA.
7. Morton, K.W., Mayers, D, 2005, Numerical Solution of Partial Diferential
nd
Equation, 2 Ed., Cambridge University Press, UK.
8. Ames, W.F., 1977, Numerical Methods for Partial Differential Equations
(Second ed.), Academic Press.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Analisis Real
3 (3-0)
MMT 314
MMT 301
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya
2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain
4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang
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5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Deskripsi ringkas

sesuai dengan bidang keahliannya.
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya
Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat
Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya)
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa:
memiliki kemampuan dasar analisis matematika, khususnya tentang
integral, barisan fungsi, pengantar topologi dan teori ukuran
mampu bernalar (baik secara intuitif maupun analitis) dan
mengekspresikan hasil penalaran secara tertulis dan sistematis.
Mata kuliah ini mempelajari tentang analisis real lanjutan, berupa Integral
Riemann, Barisan Fungsi, Topologi dan Teori Ukuran

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1. Robert G. Bartle and Donald R. Sherbet, 2011, Introduction to Real
Analysis, fourth edition, John Wiley and Sons.
2. Charalambos D. Aliprantis and Owen Burkinshaw, 1998, Principles of Real
rd
Analysis, 3 edition, Academic Press
rd
3. H.L. Royden, 1988, Real Analysis, 3 edition, Macmillan Publishing
Company

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Penelitian dan Penulisan Ilmiah Matemaika
2 (2-0)
MMT572
MMT 405
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain
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6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

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 dan desain.
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis 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 supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah terdiri atas dua bagian yaitu penelitian bidang matematika dan
penulisan ilmiah bidang matematika. Mata kuliah ini berisikan tentang
definisi penelitian dan pentingnya penelitian untuk dilakukan, mencari
referensi yang relevan dan mutakhir, mencari dan merumuskan masalah
penelitian, yang dituliskan dalam latar belakang masalah, menyusun
kerangka penelitian dan langkah kerja dalam menyelesaikan masalah
penelitian, menyajikan hasil penelitian serta mengaitkan dengan penelitian
relevan terdahulu yang sudah dilakukan, memberikan penjelasan hasil
penelitian yang diperoleh serta interpretasi formulasi yang dihasilkan dan
menyimpulkan temuan penelitian dan kemungkinan penelitian lanjutan.
Definisi artikel ilmiah dan kegunaannya, cara membaca dan memahami isi
artikel ilmiah, teknik sitasi artikel ilmiah dari sendiri dan peneliti lain,
menyusun kerangka artikel ilmiah, Proofreading artikel ilmiah dan
Pengiriman artikel ilmiah melalui seminar/konferensi (nasional atau
internasional) dan jurnal

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
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Buku Acuan

1.
2.
3.
4.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Ralph Berry, 2004, The Research Project, how to write it, Routledge
Taylor and Francis Group
Bjon Gustavi, 2008, How to write and illustrate scientific papers, 2nd
edition, Cambridge Univ. Press
Jerzy Trzeciak, 1995, Writing Mathematical Papers in English, European
Mathematical Society
Robert A. Day, 1998, How to Write & Publish a Scientific Paper, 5th
Edition, Oryx Press

Pemodelan Matematika
3 (3-0)
MMT 318
MMT 204
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
7. 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.
8. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
9. 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 dan desain.
10. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
11. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
12. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
13. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
14. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
15. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
16. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
17. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
18. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur
terhadap
permasalahan
matematis
dari
suatu
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sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
19. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
20. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
21. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
22. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini mempelajari bagaimana bentuk permasalah nyata dapat
dibuat dalam model matematika

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.
4.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Adelstein – Keshe t, L. 1990. Mathematical Models in biology. The
Random House, Inc. New York
Hasibuan, K.M. 1990. Dinamika Populasi. PAU Ilmu Hayat, IPB Bogor
Meer Schaert, M. Mark. 1993. Mathematical Modelling. Academic
Press. Inc.
Siti Rusdiana, dkk., 2002. Modul kuliah Pemodelan Matematika.
Jurusan Matematika Fakultas MIPA Unsyiah

Kuliah Kerja Nyata (KKN)
2 (0-2)
MKSP02
1.
2.

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
7. 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.
8. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
9. 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 dan desain.
10. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
11. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
12. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
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pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
13. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
14. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
15. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
16. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur
terhadap
permasalahan
matematis
dari
suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
17. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
18. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
19. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan :
1. Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat.
2. Menerapkan IPTEKS secara teamwork dan interdisipliner.
3. Menanamkan kepada mahasiswa nilai kepribadian: i. Nasionalisme dan
jiwa Pancasila ii. Keuletan, etos kerja dan tanggung jawab. iii.
Kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan.
4. Menanamkan kepada mahasiswa jiwa peneliti yang eksploratif dan
analitis.
5. Mendorong berkembangnya learning community dan learning society.

Deskripsi ringkas

KKN merupakan mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa program sarjana
Unsyiah tahun angkatan 2009 ke atas dan memiliki bobot 3 (tiga) SKS
dengan kode mata kuliah USK 040. Sesuai dengan bobot SKS-nya, kegiatan
KKN mewajibkan mahasiswa tinggal bersama masyarakat selama 1 (satu)
bulan efektif dan melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi
masyarakat sesuai dengan bidang studi masing-masing mahasiswa. KKN
dilaksanakan minimal 4 (empat) kali setahun yaitu pada semester ganjil,
semester genap, libur antar semester ganjil - genap dan libur antar semester
genap - ganjil.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Buku Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Universitas
Syiah Kuala, 2014

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Kapita Selekta Matematika
3 (3-0)
MMT 405
1.
2.
3.

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
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4.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
7. 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.
8. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
9. 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 dan desain.
10. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
11. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
12. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
13. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
14. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
15. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
16. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
17. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
18. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur
terhadap
permasalahan
matematis
dari
suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
19. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
20. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
21. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
22. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu menerapkan pola
berfikir secara komprehensif dan kreatif menggunakan konsep-konsep
matematika.
Membahas topik terbaru dan menarik dalam bidang matematika murni dan
terapan dan menelaah teori serta konsep yang dipilih. Materi dari matakuliah
ini diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengasuh berdasarkan topik yang
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dipilih. Dosen pengasuh mengumumkan topik yang dipilih serta rincian
materinya secara terbuka kepada mahasiwa.
Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Disesuaikan mengikuti topik yang dipilih

Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil
Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Teori Bilangan
3 (3-0)
MMT 503
1.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya
2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain
4. 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
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
6. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri
9. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal
10. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur
terhadap
permasalahan
matematis
dari
suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya
11. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengatahui sifatsifat dasar tentang bilangan bulat dan mahir dalam penerapannya dan juga
akan mudah mengikuti kuliah lanjut seperti Struktur Aljabar atau Kriptografi.

Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini minimal membahas tentang keterbagian, bilangan prim,
kongruensi, dan fungsi aritmatik. Jika waktu tersedia lebih, akan dilanjutkan
dengan akar primitif, hukum kebalikan kuadrat dan pecahan bersambung.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.

David M. Burton, 1976, Elementary Number Theory, Allyn and Bacon,
Boston. (Edisi ke-7 diproduksi oleh McGraw-Hill pada 2011)
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Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Pengantar Sistem Kontrol
3 (2-1)
MMT 507
MMT 204
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
3. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
5. 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.
6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
7. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
8. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
9. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
10. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Mahasiswa mampu memahami berbagai bentuk system control,
memodelkan system control sederhana, merancang system control baik
secara manual maupun simulasi.

Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini berisi pembelajaran tentang Pengenalan Sistem Kontrol,
Karakteristik Sistem orde satu dan dua, Rancangan PID Control, Metode
Penempatan Kutub

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Control Perspectives on Numerical Algorithm and Matrix Problems, A.
Bhaya and E. Kaszcurewigc, SIAM, 2006
Modern Control Engineering (5th Edition), Katsuhito Ogata, PrenticeHall, 2009.

Analisis fungsional
3 (3-0)
MMT 533
MMT 314
1.
Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
2.
Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
3.
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
4.
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.
5.
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
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6.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Deskripsi ringkas

Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data.
7.
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
8.
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
9.
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
10.
Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
11.
Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
12.
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa:
memiliki kemampuan dasar analisis matematika, khususnya tentang
bilangan, barisan, fungsi, dan turunan
mampu bernalar (baik secara intuitif maupun analitis) dan
mengekspresikan hasil penalaran secara tertulis dan sistematis.
Mata kuliah ini mempelajari tentang bilangan real dan sifat-sifatnya, barisan
dan deret bilangan real, limit dan turunan fungsi.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Erwin Kreyszig, 1978, Introductory to Functional Analysis with
Application, John Wiley & Sons.

Buku Acuan

1.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Pengantar Multimedia
3 (2-1)
MMT 557
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

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 menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data.
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
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8.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
9.
Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai
teori dan konsep dasar multimedia dan elemen-elemen multimedia serta
mengetahui bidang penerapannya
Mata kuliah ini mempelajari teori dan konsep dasar multimedia serta contoh
penerapan multimedia dalam pembelajaran, media interaktif dan periklanan

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.

4.
5.
6.
Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Vaughan, T., 2011, Multimedia: Making It Work, Eighth Edition, ISBN:
978-0-07-174850-6, The McGraw-Hill Companies, Inc.
Rahman, S. M. (Editor), 2008, Multimedia Technologies: Concepts,
Methodologies, Tools, and Applications, Volume I-III, ISBN: 978-1-59904954-0, Information Science Reference (an imprint of IGI Global), USA.
Hughes, J.F., Van Dam, A., McGuire, M., Sklar, D.F., Foley, J.D., Feiner,
S.K., Akeley, K., 2014, Computer Graphics: Principles and Practice, Third
Edition, ISBN-10: 0-321-39952-8, Pearson Education, Inc./AddisonWesley.
Shirley, P., 2005, Fundamentals of Computer Graphics, Second Edition,
ISBN: 1-56881-269-8, A K Peters, Ltd.
Simon, M., 2007, Storyboards: Motion in Art, Third Edition, ISBN 10: 0240-80805-3, Elsevier Inc.
Webster, C., 2005, Animation: The Mechanics of Motion, ISBN 0 240
51666 4, Elsevier.

Kalkulus Lanjut
3 (3-0)
MMT 559
MMT 221
1.
Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
2.
Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
3.
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
4
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.
5
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
6
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
7
Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data.
8
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
9
Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
10 Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
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Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
11 Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
12 Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan :
1. Mahasiswa mampu mengeksplorasi dan menguasai ilmuKalkulus Lanjut
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan dalam kehidupanrealita
3. Mahasiswa mampu menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi
Mata kuliah ini bermanfaat untuk membantu memecahkan berbagai
permasalahan, khususnya dalam geometri, fisika dan mekanika

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.

Theory and problems of Vektor Analysis,
Mc Graw Hill Inc, seri buku Schaum: Analisis vektor diterjemahkan oleh
Hans J Wospakrik, Erlangga, Jakarta, 1985
Vektor Analysis, Murray Spigel, Mc Graw-Hill International Book Co.,
Singapore, 1981

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Perangkat Lunak Matematika
2 (0-2)
MMT 561
MMT 114
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
3. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
5. 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.
6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
7. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
8. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
9. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
10. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa dapat mengoperasikan
dan memanfaatkan beberapa perangkat lunak matematika seperti
MAPLE dan MATLAB sehingga selanjutnya tidak mengalami kesulitan
untuk memanfaatkannya dalam kuliah-kuliah yang memerlukan ilustrasi
matematika atau simulasi.

Deskripsi ringkas

Dalam kuliah ini dipelajari pemanfaatan beberapa perangkat lunak
matematika seperti MAPLE dan MATLAB untuk memberikan ilustrasi bagi
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konsep-konsep atau masalah matematika
Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Hahn, B.D. and
Valentine , D.T., 2010, Essential MATLAB for
Engineers and Scientists (4th Edition).
Abell, M.L. Abell and Braselton, P., 2005, MAPLE by Example, 3rd
edition, Academic Press.
Measde, D.B.; S.J.M. May, C-K. Cheung dan G.E. Keough, 2009,
Getting Started with MAPLE, 3rd edition, Wiley.

Aplikasi Aljabar Linier Elementer
2 (2-0)
MMT 563
MPA 215
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
4. 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.
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
6. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
7. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
8. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur
terhadap
permasalahan
matematis
dari
suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
9. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Memberikan landasan pengetahuan tentang matriks dan sifat-sifatnya yang
diperlukan dalam perancangan algoritma dan struktur data

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya

MMT310

Buku Acuan

1.
2.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Jaringan Komputer
3 (2-1)
MMT 565
1.
2.

O. Bretscher, Linear Algebra with Applications, 3rd editon
H. Anton, Aljabar Linier Elementer, terjemahan, edisi 8, Erlangga

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
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mendukung perdamaian dunia.
Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
5. 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.
6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
7. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
8. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
9. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
10. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai
teori dan konsep dasar jaringan komputer serta memiliki skill yang memadai
dalam memasang kabel, setting IP, pembagian jaringan dan
instalasi/konfigurasi router mikrotik
3.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dasar jaringan komputer yang
meliputi pengaruh jaringan dalam kehidupan manusia, komunikasi via
jaringan, model OSI dan TCP/IP, pengalamatan jaringan & subnetting,
teknologi ethernet, dan perencanaan pengkabelan jaringan

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.
4.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Dye, M. A., McDonald, R., Rufi, A. W., 2008, Network Fundamentals,
CCNA Exploration Companion Guide, ISBN-13: 978-1-58713-208-7, Cisco
Press, 800 East 96th Street, Indianapolis, Indiana 46240, USA
Cisco Networking Academic Program (CNAP), 2008, CCNA v4.0
Exploration: Network Fundamental, Presentation Slides & Web-based
Course Materials
Discher, S.R.W., 2011, RouterOS by Example: Understanding MikroTik
RouterOS Through Real Life Applications, ISBN-10: 0615547044, ISBN13: 978-0615547046, ISP Services, Inc.
Donahue, G.A., 2011, Network Warrior, Second Edition, ISBN: 978-1449-38786-0, O’Reilly Media, Inc.

Persamaan Beda
2 (2-0)
MMT 567
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
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Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Deskripsi ringkas

mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
10. 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.
11. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
12. 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 dan
desain.
13. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
14. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data.
15. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar
lembaganya.
16. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
17. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
18. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
19. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
20. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
21. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
22. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
23. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
24. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
25. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan tentang
konsep persamaan beda hingga menyelesaikan berbagai jenis persamaan
beda hingga dan menerapkan persamaan beda hingga pada masalah di
bidang lain, seperti ekonomi, teknik, dan sebagainya
Dalam mata kuliah ini dibahas berbagai sifat yang terdapat dalam kalkulus
beda hingga, sehingga di samping penggunaan juga akan diperkenalkan
pembuktian sifat-sifat kalkulus beda hingga

Mata Kuliah terkait pada
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semester berikutnya
rd

Buku Acuan

1. Elaydi, S. 2005. An Introduction to Difference Equation. 3 Ed., Springer,
New York, USA.
2. Kelley, W.G. and Peterson, A.C. 2001. Difference Equations: An
nd
Introduction with Applications. 2 Ed., Academic Press, London.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Pemrograman Lanjut
3 (2-1)
MMT 569
MMT 114
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
3. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
5. 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.
6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
7. 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 dan
desain.
8. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
9. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
10. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
11. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mempelajari metodologi pemrograman komputer, struktur dan sintaks
bahasa pemrograman C dan pembuatan program komputer sederhana

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.
4.
5.

Ihsan, M., dkk., 2000, Buku Ajar Pemrograman Komputer, Revisi Ketiga
Tahun 2008, Jurusan Matematika FMIPA Unsyiah
Kernighan, B.W., Ritchie, D.M., 1988, The C Programming Language,
Second Edition, Prentice – Hall
Schildt, H., 2000, “C: The Complete Reference”, Fourth Edition,
Osborne McGraw-Hill, California
Zhang, T., 1997, “Sams Teach Yourself C in 24 Hours”, First Edition,
Sams Publishing, Indianapolis
Horton, I., 2006, “Beginning C: From Novice to Professional”, Fourth
Edition, ISBN: 1-59059-735-4, Apress
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Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah

Deskripsi ringkas

Sistim Dinamik Kontinu
2 (2-0)
MMT 571
MMT 204
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
4. 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.
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
6. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
7. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
8. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
9. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
10. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan :
1.

Mahasiswa mempunyai ketrampilan teknis yang didukung oleh
konsep, rumus, metode dan penalaran yang sesuai
2.
Mahasiswa mampu menganalisis perilaku solusi dari suatu sistem
dinamik dan menerapkannya pada masalah nyata serta
menginterpretasikan hasil analisisnya.
Dalam mata kuliah ini dibahas sistem dinamik kontinu yang merupakan
sistem persamaan diferensial biasa, baik yang linier maupun nonlinier,
meliputi materi Teorema keujudan dan ketunggalan, pendekatan geometris
persamaan diferensial, sistem persamaan diferensial linier, solusi analitik dari
sistem persamaan dua dimensi koefisien konstan, diagonalisasi, potret fase,
nilai eigen dan vektor eigen, potret fase untuk nilai eigen real berlainan dan
kompleks, solusi analitik untuk nilai eigen real berulang, sistem persamaan
diferensial non linier 1 dimensi, titik tetap, kestabilan titik tetap, sistem
persamaan diferensial non linier 2 dimensi: linierisasi, kestabilan titik tetap,
analisa medan arah, nullcline, model interaksi dua populasi, bifurkasi

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Robinson, R.C., 2004, an Introduction to Dynamical Systems, Continuous and
Discrete, Prentice Hall

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Gelombang Linier
3 (3-0)
MMT 573
MMT 315
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta

Buku Kurikulum Program Studi Matematika S1

73

mendukung perdamaian dunia.
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
4. 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.
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
6. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
7. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
8. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
9. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu
memodelkan perambatan gelombang linier
3.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengenalan fisis gelombang linier dan
memodelkan perambatannya

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.

Non linear water waves, Lokenath Debnath, Academic Press, 1994
Marine Hydrodynamics, J.N. Newmann, MIT Press Cambridge, 1977

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Optimisasi Tak Linier
3 (3-0)
MMT 575
MMT 305
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
7. 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.
8. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
9. 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 dan
desain.
10. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
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Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

11. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data.
12 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar
lembaganya.
12. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
13. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
14. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi
15. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
16. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
17. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
18. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
19. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
20. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami
teknik optimisasi dengan menggunakan beberapa ilmu matematika yang
telah dipelajari sebelumnya di semester sebelumnya.
Mata kuliah ini meliputi permasalahan kendala persamaan linier (Linier
Equality Constrains), perkalian Lagrange (The Lagrange multiplier and the
Lagrange funcstion), fungsi lagrange, kondisi optimal kendala
pertidaksamaan linier (Linear inequality constraints), fungsi Newton, Quasi
Newton, Metode Garis Singgung (Gradient Methods).

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.
4.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran

Igor G, Stephen G.Nash, Ariela S, 2009, LINEAR AND NONLINEAR
OPTIMIZATION, Second Edition, Siam.
Wenyu s, Ya X yan, 2006, Nonlinear Programming, OPTIMIZATION
THEORY AND METHODS, Springer.
Ronald L Rardin, 1998, OPTIMIZATION In OPERATIONS, Prentice Hall.
Hillier.Liberman, 2005, Introduction to OPERATION RESEARCH, AEight
edition

Pengantar Teori Modul
2 (2-0)
MMT 577
MMT 213
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
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Prodi

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

tugasnya.
Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
4. 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.
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
6. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
7. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
8. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur
terhadap
permasalahan
matematis
dari
suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
9. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan serta
dapat membuktikan sifat-sifat, teorema, serta lemma yang terkait dengan
modul
2.

Dalam kuliah ini dibahas tentang pengembangan dari grup dan ring. Struktur
yang melibatkan dua buah himpunan dengan dua operasi biner, yang
selanjutnya disebut dengan modul atas ring. Penekanan pembelajaran mata
kuliah ini adalah pemahaman definisi-definisi yang terkait dengan modul atas
ring , beserta sifat-sifatnya, serta pembuktian teorema, lemma dsb, dan
diupayakan ada ilustrasi dalam masalah nyata, agar mahasiswa lebih mudah
dalam memahami konsep.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1. Bhattacharya, P.BB, S.K. Jain, dan S.R.Nagpaul., 1994, Basic Abstract
Algebra, Cambrige University Press. New York.
nd

2. Dummit, D.S. dan R.M.Foote. ,2002, Abstract Algebra, 2 Ed. John
Wiley and Sons Incorporation, New York.
3. Hartley, B. dan Hawkes, T.O., 1970, Ring, Modules and Linear Algebra,
Chapman and Hall LTD, London.
Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Pengantar Kriptografi
2 (2-0)
MMT 577
MMT 213
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
4. 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.
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
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6.
7.

8.
9.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data.
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.

Mata kuliah ini meliputi: Cipher substitusi dan cipher klasik lain: Plaintext,
ciphertext, key; serangan statis pada cipher; teorema shannon; one-time pad;
simulasi one-time-pad; cipher stream, registrasi geser; konsep dasar kuncipublik; cipher knapsack; cipher RSA; penandaan digital

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

1. Cameron, P.J. (2003) Notes on Cryptography
2. Munir, R. (2006). Kriptografi. Penerbit Informatika. Bandung
3. Sadiki, R. (2012). Kriptografi untuk Keamanan Jaringan. Penerbit Andi.
Bandung
4. Stinson, D.R. (2006). Cryptography, Theory and Practice, 3rd Edition,
Chapman and Hall, London
5. Hankerson, D., Menezes, A., Vanstone, S. (2003). Guide to Elliptic Curve
6. Schneier, B. (1996). Applied Xcryptographi, 2nd Edition: Protocols,
Algorthms, and Source Code in c. John Wiley & Sons, Inc, USA
7. Menezes, A., Oorschot P.V., Vanstone, S. Handbook of Applied
Cryptography
8. Mao, W. (2003). Modern Cryptography: Theory and Practice, Prentice
Hall, Inc. New Jersey
Pengantar Optimisasi Kombinatorik
2 (2-0)
MMT 581
MMT 305
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
4. 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.
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
6. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
7. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
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8. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini meliputi enumerasi, teori graf, program dinamik, jalur
terpendek, integer programming, spanning tree, network flow, Problem
Knapsck Travelling Salesman Problem (TSP)

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.

Igor G, Stephen G.Nash, Ariela S, 2009, LINEAR AND NONLINEAR
OPTIMIZATION, Second Edition, Siam.
2. Hillier.Liberman, 2005, Introduction to OPERATION RESEARCH, A Eight
edition
3. Wenyu s, Ya X yan, 2006, Nonlinear Programming, OPTIMIZATION
THEORY AND METHODS, Springer.
4. Ronald L Rardin, 1998, OPTIMIZATION In OPERATIONS, Prentice Hall.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Kuliah Kerja Praktik (KKP)
3 (0-3)
MMT583
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
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 dan
desain.
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
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 supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
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15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.

Kuliah Kerja Praktik (KKP) adalah mata kuliah pilihan yang harus diselesaikan
oleh seorang mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala dengan cara
mengikuti proses secara langsung pada instansi/lembaga sasaran KKP. Hasil
kegiatan KKP ditulis dalam bentuk laporan KKP. KKP mempunyai beban kredit
sebesar 3 SKS, setara dengan
192 jam efektif (setara 1 bulan), untuk
semua prodi/jurusan di lingkungan Fakultas MIPA Unsyiah. KKP dilaksanakan
di instansi/lembaga pemerintah atau swasta, pada bidang yang terkait
dengan penerapan ilmu MIPA. Bidang-bidang tersebut tidak dibatasi, sejauh
relevan dengan prodi asal mahasiswa dan sesuai minat mahasiswa

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Panduan penulisan mengacu kepada “Panduan Tugas Akhir dan Kuliah Kerja
Praktik, Fakultas MIPA, Unsyiah, 2010” (tersedia online di website
fmipa.unsyiah.ac.id)

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Metode Numerik II
3 (2-1)
MMT501
1. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
2. 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.
3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
4. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
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5. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
6. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur
terhadap
permasalahan
matematis
dari
suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
7. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini sebagai lanjutan teori pada Metode Numerik I, yaitu
interpolasi, diferensial numerik, integrasi numerik, pendekatan fungsi dari
polinom, pendekatan kuadrat terkecil penyelesaian numeric persamaan
diferensial biasa

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.

Chapra, S.C. dan R.P. Canale, 1996, Metode Numerik, Erlangga
Mathews, J.H., 1992, Numerical Methods for Mathematics, Science,
and Engineering, Prentice Hall

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Sistem Informasi Manajemen
2 (2-0)
MMT511
1. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
2. 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.
3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
5. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
6. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
7. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
8. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur
terhadap
permasalahan
matematis
dari
suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
9. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mengajarkan secara komprehensif peranan Sistem Informasi Manajemen
(SIM) dalam menunjang manajemen organisasi. Selanjutnya, memberi
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wawasan untuk membangun, mengembangkan, dan menerapkan SIM untuk
menunjang fungsi manajemen
Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Davis, B. Gordon & Olsen H. Margrethe, Management Information
Systems, Conceptual Foundations, Stucture and Development.
McGraw Hill, New York, 2nd edition 1985
Murdick, Robert G., 1986, Management Information System, Concepts
and Design, Prentice-Hall International
Olson In Clark, R and Cameron, J., 1991, Manging Information
Technology’s Organisational Impact, Elsevier Science Publishers B.V.
Tretter Marieta, 1995

Struktur Data
3 (2-1)
MMT513
1. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
2. 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.
3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
5. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
6. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
7. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
8. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur
terhadap
permasalahan
matematis
dari
suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
9. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini membahas teori dan cara terbaik merepresentasikan data dan
informasi menggunakan algorithma dan struktur-struktur data, list, queue,
tree, binary search tree (BST), graf, metode pengurutan (sorting), metode
pencarian (searching), hash, map, heap, dan kesesuaian string (string
matching)

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.

S. Dasgupta, C. H. Papadimitriou, and U. V. Vazirani, Algorithms,
McGraw Hill, 2006
Harris & J. Ross, Beginning Algorithm, Wiley Publishing Inc., 2006
A. Kristanto, Struktur Data dengan C++, Graha Ilmu, 2003
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Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Instalasi dan Manajemen Hardware
2 (1-1)
MMT515
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
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 menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data.
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini mempelajari bagaimana merakit komponen-komponen
hardware yang tersedia menjadi sebuah personal computer

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.

Suyadi Hs, Pengelolaan Instalasi Komputer, STI & K, Jakarta, 1994
Ralp Stair, Ir., Principle of Data Processing. Richard D Irwin Inc. Illinois,
1984

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Demografi
2 (2-0)
MMT521
1. 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. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
4. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
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5. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur
terhadap
permasalahan
matematis
dari
suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini mempelajari struktur dan proses penduduk dengan
menggunakan analisi matematis yang meliputi pengertian, teori – teori ,
ukuran dasar dan beberapa teknik analisa penduduk

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Klosterman, R.E. 1990. Community Analysis and Planning Techniques,
London: Rowman and Littlefield
Miftahuddin. 2007. Modul Demografi. Jurusan Matematika FMIPA
Unsyiah
Brown, R.L. 1997. Introduction to Mathematics of Demography. 3rd.
Winstedf: Actex Publishing

Analisis Data Katagori
3 (3-0)
MMT523
1.

2.
3.
4.

5.

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 mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data.
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini mempelajari tentang metode analisis data kategori dan tabel
kontingensi

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Agresti, A, 2002, Data Categorical Analysis, john Wisley & Sons. Inc, Canada

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Pemograman Berbasis Objek
3 (2-1)
MMT525
1.
2.
3.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
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yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
5. 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.
6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
7. 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 dan
desain.
8. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
9. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
10. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
11. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
4.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Pemograman berbasis objek (object-oriented programming-OOP) merupakan
paradigma pemograman yang berorientasikan pada objek. Semua data dan
fungsi dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek.
Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirimkan
pesan ke objek lainnya. Pendekatan OOP lebih mudah dikembangkan dan
dirawat

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.
4.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Basis Data Berbasis Web
3 (2-1)
MMT535
1.
2.

3.
4.
5.

E.R. Harold, Java Network Programming, 3rd edition, O’Reilly, 2004
E.B. Suprasetiawan, Dasar Pemograman Java, Bengkel J2EE/Linux, 2003
J. Jaworski, Java 1.2 Unleashed, Sams Publishing, 1998
M.C. Daconta, Java untuk Pemograman C/C++, alih bahasa oleh Antony
Pranata, Penerbit Andi Yogyakarta 1997

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 dan
desain.
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data.
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif
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dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan bidang keahliannya.
6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
7. 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 dan
desain.
8. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
9. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
10. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
11. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini membahas tentang pembuatan tampilan web dengan
mengakses informasi dari database dibelakangnya

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

L. Atkinson, Core PHP Programming, 3rd edition, Prentice Hall, 2003
J. Castagnetto, H. Rawat, S. Schumann, C. Scollo, dan D. Veliath,
Professional PHP Programming, Wrox Press Ltd, 1999
A. Wyke, J.D. gilliam, C. Ting, Pure JavaScript, Sams Publishing, 1999

Sistem Sekuriti Data
2 (2-0)
MMT537
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
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 dan
desain.
Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
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matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
10. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
11. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana mengamankan data baik
secara fisik maupun content dari pihak-pihak yang tidak berhak
mendapatkannya

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.
4.
5.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

John Caroll, ComputerSecurity, California Security Word publishing Co.,
Inc, 1979
Hansen, Job Description on Data Processing NCC, London, 1977
Mixon, Handbook of Data Processing Administration Operations and
Procedures, New York, 1976
William Stallings, Cryptography and Network Security, Principles and
Practice, 3rd edition, Prentice-Hall, 2003
Matt Bishop, Computer Security: Art and Science, Addison – Wesley,
2003

Data Mining
2 (2-0)
MMT321
1.

Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
2. 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.
3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
5. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data.
6. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
7. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
8. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
9. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
10. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
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dan statistika.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar data mining. Mata kuliah ini
menitik beratkan pembahasan pada materi preprocessing, metode
pengukuran jarak (euclidian distance), teknik-teknik klasifikasi: support
vector machine (SVM), k-Nearest Neighbors (KNN), Naive Bayesian Classifier,
Decisioon Tree Induction. Mata kuliah ini juga membahas tentang teknikteknik clustering seperti K-means dan K-medians, dan association rule
mining, teks mining dan vector space model

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Jiawei Han and Micheline Kamber, Data Mining: Concepts and
Techniques, 2nd edition, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco,
CA, 2006
Bing Liu, Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage
Data, Springer, Berlin, 2007
http://www-sal.cs.uiuc.edu/~hani/ jiawei Han Personal Website,
University of Illinois at Urbana Champaign

Kecerdasan Buatan
3 (2-1)
MMT541
1.

Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
2.
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.
3.
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
4.
Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
6.
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
7. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
8. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
9. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
10. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Penyelesaian masalah menggunakan teknik kecerdasan buatan (artificial
intelligent) dan filosofi kecerdasan buatan secara umum. Materi meliputi:
perkembangan terakhir teknologi kecerdasan buatan, predikat kalkulus,
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struktur dan strategi state space search, contoh kasus pada permainan,
pencarian secara heuristics, sistem pakar menggunakan rule (rule-based
expert systems), teknik machine learning, neural network, hill climbing, dan
algoritma genetic
Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Luger, Artificial Intelligence: Structrues and Strategies for Complex
Problem Solving, 4th edition, Addison-Wesley, 2005
I. Bratko, Prolog: Programming for Artificial Intelligence, 3rd edition,
Addison Wesley, 2001

Analisis Peubah Ganda
3 (2-1)
MMT545
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
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 dan
desain.
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
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 supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
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16. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
17. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
18. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
19. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini mempelajari teori estimasi dan pengambilan keputusan
secara lebih mendalam

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Dillon, W. R. & Goldstein, M. 1984. Multivariate Analysis, Methods and
Aplications. John Wiley and Sons, New York
Johnson, r. A. And D. W. Wichern. 1988. Applied Multivariate Statistical
Anaysis, Second Edition. Prentice-hall, Inc. New Jersey

Deret Berkala
3 (2-1)
MMT547
1.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
3. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
5. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
6. 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.
7. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
8. 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 dan
desain.
9. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
10. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data.
11. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar
lembaganya.
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Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

12. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
13. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
14. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
15. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
16. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
17. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
18. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
19. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.

Mata kuliah ini mempelajari tentang model peramalan yang berhubungan
dengan data deret waktu

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Makridakis, s. Et al. 1995. Metode dan Aplikasi peramalan. Penerbit
Erlangga. Jakarta
A. H. Studenmund, 2005. A Practical Guide and E Views Software
Package. 5th Edition. Addison Wesley
William W. S. Wei, 1994. Time Series Analysis: Univariate and
Multivariate Methods

Statistik Pengendali Mutu
2 (2-0)
MMT549
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
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.
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7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

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 dan
desain.
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
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 supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Pengendalian mutu secara terpadu dengan memperhatikan evaluasi
sebelum, selama atau sesudah proses

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.

Eugene L. Grant dan Richard S. Leavenworth. 1988. Pengendalian Mutu
Statistik. Erlangga. Jakarta
Hitoshi Kume. Metode Statistik Untuk Peningkatan Mutu
Douglas C. Motgomery. 1990. Pengantar Pengendalian Kualitas
Statistik. Gajah Mada University Press, yogyakarta
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Mata Kuliah Pilihan Semester Genap
Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Aljabar Linier Lanjut
3 (3-0)
MMT 504
MMT 205
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
4. 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.
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
6. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data.
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
9. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
10. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
11. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Matakuliah ini terdiri atas: Nilai eigen dan vektor eigen serta Terapan Aljabar
Linier.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1
2
3

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Richard B, Gabriel B. Costa, John T. Saccoman, Stewart, Linear Algebra:
rd
Algorithms, Applications, and Techniques, 3 edition, Elsevier Inc.,
2014.
Howard Anton and Chris Rorres, Elementary Linear Algebra:
rd
Application Version, 11 edition, Wiley, USA, 2014.
Bill Jacob, Linear Algebra, W.H. Freeman and Co., New York, 1990.

Teknologi Pembelajaran Matematika
3 (2-1)
MMT530
MMT 114
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan bidang keahliannya.
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data.
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mempelajari teori dan konsep dasar teknologi pembelajaran; aspek
pedagogik, kognitif dan pemahaman visual dalam pengembangan media
pembelajaran matematika yang interaktif; perangkat lunak Adobe Flash; dan
bahasa ActionScripts

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.
4.

5.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Douglas, E., Barbara, K., 2009 Flash and Math Applets: Learn by
Example, ISBN-10:1439222355, BookSurge Publishing
Sanjaya Mishra, Ramesh C. Sharma, 2005, Interactive Multimedia in
Education and Training, ISBN:1-59140-393-6, Idea Group Publishing (an
imprint of Idea Group Inc.)
Bryn Holmes and John Gardner, 2006, e-learning: Concepts and
Practice, ISBN-10:1-4129-1110-9, SAGE Publications Ltd
Clark, R. C., Mayer, R. E., 2008, e-learning and the Science of
Instruction: Proven guidelines for Consumers and Designers of
Multimedia Learning, Second Edition, ISBN: 978-0-7879-8683-4, John
Wiley & Sons, Inc
Patrick Barmby, Lynn Bilsborough, Tony Harries & Steve Higgins, 2009,
Primary Mathematics: Teaching for Understanding, ISBN-10: 0-33522926-3, Open University Press, McGraw-Hill Education

Kalkulus Variasi
2 (2-0)
MMT 538
MMT 305
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
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4.

5.
6.

7.
8.

agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
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 mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Kalkulus variasi berhubungan dengan masalah optimasi, sehingga
mempunyai prinsip yang berkenaan dengan syarat perlu dan syarat cukup.
Dalam mata kuliah ini diperkenalkan masalah-masalah yang fundamental
dalam kalkulus variasi melalui beberapa contoh klasik. Selanjutnya
menurunkan metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan
tersebut.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1
2

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

W. Elwood Byerly, L Introduction to The Calculus of Variations,
Cambridge, 1917.
U. Brechtken-Manderscheid, Introduction to The Calculus of Variations,
translated by P.G. Engstroms, Chapman & Hall Mathematics, London,
1991.

Dasar-Dasar Hidrodinamika
2 (2-0)
MMT554
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain
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 dan
desain.
Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data.
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
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9.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini mempelajari tentang analisa vektor, teknik pengintegralan
dan persamaan diferensial yang biasa digunakan dalam hidrodinamika, gayagaya hidrodinamika, pengantar persamaan Navier Stokes, pengantar
persamaan air dangkal, pengantar model matematika tsunami.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Vreugdenhil, C. B., 1998, Numerical Methods for Shallow Water Flow,
Kluwer Academic Publisher.
Mei, C. C., 1989, The Applied Dynamics of Ocean Surface Waves,
Advanced Series on Ocean Engineering, 1, World Scientific.
Diposaptono, S. dan Budiman, 2005, Tsunami, Penerbit Buku Ilmiah
Populer.

Stokastik
2 (2-0)
MMT 556
MMT 309
1.
Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
2.
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3.
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
4. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
5. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
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6.
7.

terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini terdiri atas dua topik utama : (1) dasar-dasar teori peluang
dan (2) proses stokastik diskrit dan proses stokastik kontinu. Topik dasardasar teori peluang meliputi konsep ruang probability dan −field, peubah
acak dan ekspektasinya, kebebasan, peluang bersyarat, dan fungsi distribusi
peluang. Sementara itu pada topik proses stokastik diskrit dan kontinu
dibahas Martingales, Random Walk, rantai Markov, dan proses Poisson.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Ross, Sheldon. (2007). Introduction to Probability Models, 9th ed., John
Wiley & Sons, New York.
2. Pinsky, Mark A. & Karlin, Samuel. (2012). An Introduction to Stochastics
Modeling, Fourth editon, Academic Press, New York.
3. Jones, Peter W. & Smith, Peter. (2010). Stochastics Prosses, Second
Edition, CRC Press, New York.

Buku Acuan

1.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Kontrol Optimal
3 (2-1)
MMT 558
MMT 507
1.
Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
2.
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3.
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
4. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
5. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
6. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
7.
Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata Kuliah ini membahas topik-topik tentang penyelesaian permasalahan
kontrol optimal, meliputi: Optimisasi Nonlinier, Dasar-dasar Kontrol Optimal,
Makna dari elemen-elemen dasar kontrol optimal, Bentuk standar
permasalahan kontrol optimal, Syarat Cukup orde satu (Persamaan EulerLagrange), Pontryagin Maximum Principle. Solusi Masalah Kontrol Optimal:
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sistem satu input dan output, dan Linear Quadratic Control. Aplikasi Kontrol
Optimal dalam Biologi/Kedokteran : Kontrol Penyebaran Penyakit, Kontrol
Populasi dan Kontrol dalam Perikanan. Aplikasi kontrol optimal dalam
Ekonomi/Keuangan. Aplikasi kontrol optimal dalam rekayasa/teknik.
Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.

D. Subaram Naidu., Optimal Control System, CRC Press, 2002.
Teo, K.L., Goh, C.J., dan Wong, K.H. A Unified Computational Approach
to Optimal Control Problems, Longman Scientific and Technical, 1991.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Fungsi Kompleks Terapan
2 (2-0)
MMT 560
MMT 218
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
2. 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.
3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
4. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data.
5. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
6. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
7. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
8. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Dalil Residu untuk menghitung integral dan Deret, Pemetaan Konformal,
Aplikasi pemetaan konformal, Aplikasi fungsi harmonik, Deret Fourier dan
transformasi Laplace.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Mathews dan Howell, Complexs Analysis for Mathematics and Engineering,
fourth edition, Jones And Bartlett Publishers, USA, 2001.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Sistim Dinamik Diskrit
3 (3-0)
MMT 562
1.
2.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
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mendukung perdamaian dunia.
Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
5. 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.
6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
7. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
8. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
9. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
10. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
11. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
3.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Dalam mata kuliah ini diperkenalkan konstruksi sistem fenomena yang terjadi
secara dinamis melalui pengertian sistem dinamik, memahami perilaku
sistem dinamik diskrit, mengidentifikasi sistem diskrit, merancang dan
mengimplementasikan model, model sistem dinamik diskrit satu dan dua
dimensi, trayektori sistem, titik tetap, titik stasioner, kestabilan sistem

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Mario, M, 1999, Introduction Dicrete dynamical systems an chaos, WileyInterscience, John Wiley & Sons Inc

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Matematika Ekonomi dan Bisnis
2 (2-0)
MMT 564
MMT 110
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya
2. 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
3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
4. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya)
5. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data
6. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal
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7.
8.
9.

Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak
Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini dirancang agar dapat membuka wawasan mahasiswa untuk
memahami aplikasi matematika dalam bidang ekonomi dan bisnis dan
memberi bekal kemampuan dasar untuk membuat kajian skripsi matematika
yang berhubungan dengan ekonomi. Diantara topik-topik yang akan
diberikan adalah: Model Statik dan Analisa Equillibrium dalam Ekonomi,
Aplikasi Turunan dalam Analisa Market Model, Aplikasi Persamaan
Diferensial Pada Dynamic Market Price, dan Aplikasi Persamaan Beda pada
Cobwebs Model dan Market Model dengan Inventory

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

A.C. Chiang and Kevin Wainwright, Fundamental Methods of
Mathematics for Business and Economics, vol 1 dan vol 2, Salemba,
2010.
A.C. Chiang and Kevin Wainwright, Fundamental Methods of
Mathematical Economics, 4th Edition, Mc-Graw Hill

Pengantar Teori Ukuran
3 (3-0)
MMT 566
MMT 301
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya
2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain
4. 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
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
6. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data
7. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi
8. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal
9. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur
terhadap
permasalahan
matematis
dari
suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
10. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat
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Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

11. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya)
12. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika

Matakuliah ini terdiri dari enam bagian: (1) Definisi ukuran Jordan dan ruang
ukuran Jordan serta sifat-sifat nya; (2) Definisi ukuran Lebesgue dan ruang
ukuran Lebesgue serta sifat-sifat nya; (3) Definisi integral Lebesgue serta
sifat-sifatnya di dalam ruang ukuran; (4) Definisi ruang ukuran abstrak dan
−aljabar serta sifat-sifatnya; (5) Kekonvergenan barisan dan barisan fungsi
di ruang ukuran; dan (6) Definisi turunan dan teorema-teorema menyangkut
turunan di ruang ukuran.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Tao, Terence. (2012).An Introduction to Measure Theory, American
Mathematical Society, Providence, RI.
Stein, E..&Shakarchi, R.(2005). Real Analysis, Measure Theory and
Hilbert Spaces, Princeton Lectures in Analysis III, Princeton University
Press, Princeton, New Jersey.

Teori Pengkodean
2 (2-0)
MMT 556
MMT 309
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya
2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain
4. 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
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
6. 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 dan desain
7. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi
8. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data
9. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal
10. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya
11. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang

Buku Kurikulum Program Studi Matematika S1

100

dalam dunia kerjanya)
12. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Matakuliah ini terdiri dari tiga bagian: (1) Pengantar teori pengkodean yang
terdiri dari contoh-contoh kode pengoreksi kesalahan, berbagai parameter
yang penting dari sebuah kode, serta cara kerja pendeteksian dan
pengoreksian kesalahan.; (2) Kode Linear: yang terdiri kde biner dan kodea
atas lapangan hingga lainnya serta pengenalan terhadap parity check matriks
dari suatu kode linear dan proses decoding linear; dan (3) kode siklik yang
terdiri dari berbagai contoh siklik codes dan matriks parity check dari kode
siklik

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

i. Adams, Sarah S. (2012).Introduction to Algebraic Coding Theory,
ii. Hill, R. (1986). A First Course in Coding Theory. Oxford University Press,
New York.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Himpunan dan Logika Fuzzy
2 (2-0)
MMT 570
1.

2.
3.
4.

5.
6.

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 mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini mencakup konsep dasar logika fuzzy sampai dengan
penerapannya di berbagai bidang. Konsep dasar meliputi himpunan fuzzy,
relasi irisan dan gabungan, serta bilangan untuk pengambilan putusan fuzzy.
Penerapan logika fuzzy dilakukan untuk keperluan analisis dan pemodelan
sistem, optimisasi sistem dan pengendalian sistem. Perancangan piranti keras
dan piranti lunak untuk keperluan pemanfaat logika fuzzy dalam sistem
kendali juga dibahas.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya

Buku Kurikulum Program Studi Matematika S1

101

Buku Acuan

1.
2.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Frans Susili, SJ, Himpunan & Logika Kabur Serta Aplikasinya, Graha
Ilmu.
Zimmermann, H.J. Fuzzy Set Theory and Its Application, Kluwer
Academic Publisher, 1991.

Kapita Selekta Matematika Lanjut
2 (2-0)
MMT572
MMT 405
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya.
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
7. 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.
8. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
9. 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 dan desain.
10. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
11. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data.
12. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
13. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
14. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
15. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
16. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
17. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
18. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur
terhadap
permasalahan
matematis
dari
suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
19. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
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20. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
21. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
22. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Membahas topik terbaru dan menarik dalam bidang matematika murni dan
terapan dan menelaah teori serta konsep dari topik yang dipilih. Materi dari
mata kuliah ini diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengasuh berdasarkan
topik yang dipilih. Dosen pengasuh mengumumkan topik yang dipilih serta
rincian materinya secara terbuka kepada mahasiswa

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Disesuaikan mengikuti topik yang dipilih

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Transformasi Matematika Khusus
2 (2-0)
MMT574
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
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 merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini bermanfaat untuk membantu memecahkan berbagai
permasalahan, khususnya dalam fisika dan mekanika. Materi yang dipelajari
meliputi: fungsi gamma, fungsi beta, deret fourirer, integral fourier,
transformasi fourier, transformasi Laplace

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.

Erwin Kreyzig, Advanced Engineering Mathematic, John Wiley & Son,
Inc, Newyork, 1993
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2.
Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Erwin Sucipto, Matematika untuk Teknik, Erlangga, Jakarta 1985

Persamaan Integral
2 (2-0)
MMT 576
MMT 110
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain
4. 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
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
6. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya
7. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika
8. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah akan membahas tentang klasifikasi persamaan integral dan
penyelesaian persamaan integral, konversi persamaan Volterra ke
persamaan differensial biasa, konversi masalah nilai awal ke persamaaan
Volterra dan konversi masalah nilai batas ke persamaan Fredholm.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1
2

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Wazwaz, A.M., A First Course in Integral Equations, World Scientific,
Singapore, 1997.
Rahman, M., Integral Equations and Their Applications, WIT Press,
Boston, 2007.

Matematika Keuangan
2 (2-0)
MMT 578
MMT 110
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya
2. 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
3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
4. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data
5. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
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6.
7.
8.

formal
Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak
Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata Kuliah ini membahas topik-topik tentang aplikasi matematika dalam
bidang keuangan, meliputi: Bunga dan Bunga Majemuk, Rate of Return,
Security Valuation, Annuitas, Capital Budgeting dan Assets Price Model.

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

A.N. Wahiduddin, Financial Mathematics and Its Application, Ventus
Publishing, 2011.
I.L.Chern, Financial Mathematics, NTU

Kolokium
2 (2-0)
MMT500
1.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
3. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
5. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
6. 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.
7. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
8. 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 dan
desain.
9. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
10. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data.
11. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar
lembaganya.
12. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
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Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

13. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
14. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
15 Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
16. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
17. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
18. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).

Mata kuliah ini berisikan tentang topik-topik matematika yang disajikan
dalam Bahasa Indonesia

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Disesuaikan dengan topik yang dipilih

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Pengantar Dasar Matematika
2 (2-0)
MMT502
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya
Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain
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 mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
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dan statistika
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini membahas tentang himpunan dan sifat-sifatnya, serta logika
matematika yang menitikberatkan pada bagaimana membangun dan
membuktikan pernyataan-pernyataan matematika

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Marvin L. Bittinger, Logic, Proof and Set, Second edition, Addison-Wesley
Publishing Company, 1994

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Basis Data
2 (2-0)
MMT510
1.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan
tugasnya
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia
3. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain
5. 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
6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
7. 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 dan desain
8. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak
9. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat
10. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya)
11. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Pengenalan terhadap konsep basis data (database) dan pemahaman
terhadap managemen berkas (file). Mempelajari model relational database,
konsep diagram ER, EER, diagram class, normalisasi, SQL, managemen
transaksi, dan concurrency control. Selain itu, juga dibahas pengenalan
terhadap fungsi DBMS, konsep file dan record, serta database berorientasi
objek

Mata Kuliah terkait pada
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semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Elmashri and Navathe, Fundamentals of Database Systems, 2nd
edition, Benjamin/Cumming Publishing, 1994
R. Ramakrishnan & J. Gehrke, Database Management Systems,
McGraw-Hill, 2002
Fathansyah, Basis Data, Informatika Bandung, 2002

Sistem Informasi Geografis
3 (2-1)
MMT512
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
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 menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data.
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini mempelajari Sistem Informasi secara umum yang digunakan
pada bidang ilmu geografi

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.

Mata Kuliah
SKS
Kode

P.A. Burrough, Principles of Geographical Information System for land
Resources Assessment. Clarendon Press. Oxford, 1988
A.K. Skidmore, Remote Sensing and Geographic Information Systems in
Forest Management. School of Geography, Univ. Of South Wales, 1992
S. Aronoff, Geographic Information Systems: A Management
Perspective. WDL Pub. Ottawa, Canada, 1989

Pengolahan Citra
3 (2-1)
MMT516
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Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

1.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
3. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
5. 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.
6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
7. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
8. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
9. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
10. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Pengolahan citra merupakan mata kuliah yang fokus pada teori dan konsep
pengolahan citra. Topik yang dibahas adalah: latar belakang pengolahan
citra, MATLAB sebagai tool pengolahan citra dan sintak dasarnya,
representasi image digital, konversi koordinat, tranformasi intensity dan
spatial filtering, histogram, pemrosesan domain frekuensi, 2D Fourier
transform, filtering domain frekuensi, image restorasi, dan image kompresi

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

R.C. Gonzales, R. E. Woods, dan S. L. Eddins, Digital image Processing using
MATLAB, Pearson Education, 2004

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Grafika Komputer
3 (2-1)
MMT520
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
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 mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
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masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
8. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
9. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
10. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Pengantar pemograman grafik menitikberatkan materi pada materi
pemograman chart, animasi dan grafik. Bahasa pemograman yang digunakan
bisa bahasa pemograman Jaava ataupun Perl. Materi bahasan meliputi:
raster format, transformasi image, algoritma pemograman grafik, eliminasi
hidden-line, string dan fonts, manipulasi chart, vektor image dan animasi,
SWF, Postscript, dan PDF

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

L. Ammeraal and K. Zhang, Computer Graphics for Java Programmers,
2nd edition, John Wiley & Sons, 2007
S. Wallace, Perl Graphics Programming, O’Reilly, 2003

Analisis Regresi
3 (2-1)
MMT524
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
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 mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
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persamaan diferensial, dan metode numerik.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini mempelajari tentang dasar-dasar analisis regresi linier dan
berganda

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.
4.
5.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Rancangan Survey
2 (2-0)
MMT526
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Scheffw. 1957. The Analysis of Variance, John Wiley & Sons
Sembiring: Analysis Regresi, Penerbit ITB (in press)
Box, Hunter & Hunter. 1987. Statistics for Experimenters: Introduction
to Design, Data Analysis, and Model Building, John Wiley & Sons
Draper & Smith. 1987. Applied Regression Analysis, John Wiley & Sons
Raymond H. Myers. 1990. Classical and Modern Regression with
Aplications (2nd ed), PWS-KENT Publishing Company, Boston

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
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 mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.

Mata kuliah ini mempelajari cara membuat dan menguji kuisioner, serta
dapat membekali mahasiswa dalam menentukan tehnik pengambilan sampel
di lapangan sesuai dengan tujuan yang diinginkan

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.
4.

Lohr, Sharon L. 1999. Sampling Analysis and Design. Duxbury Press
Ary, D., Jacobs, L.C., Razavieh A., Sorensen, C. 2006. Introduction to
Research in Education, Thomson-Wadworth
Sugiarto. 2001. Teknik Samplilng. Gramedia Pustaka Utama
Supranto. J. 2007. Teknik Sampling untuk Survei & Eksperimen. Rineka
Cipta
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Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Pengantar Sistem Operasi
3 (2-1)
MMT542
1.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
2. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
3. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
5. 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.
6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
7. Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
8. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
9. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
10. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.

Mata kuliah ini membahas konsep sistem operasi-sistem yang mengatur
perangkat keras komputer, program, dan mengatur interaksi user dan
komputer. Mempelajari konsep sistem operasi dan operasi-operasi dari
sistem operasi komersial seperti Linux. Topik yang dibahas meliputi: I/O,
Interrupts, skema address, files, pengalokasian memori secara dinamis,
antrian proses, shell scripts, thread, kernel, encoding, kompresi, dan socket

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

D.P. Bovet, M. Cesati, Understanding the Linux Kernel, 3rd editiion,
O’Reilly, 2005
A. Silberschatz, P.B. Galvin, & G. Gagne, Operating Systems Concepts,
6th edition, John Wiley & sons, Inc., 2003
E.G. Walters, the Essential Guide to Computing, Prentice Hall, 2001

Rancangan Percobaan
3 (2-1)
MMT546
1.
2.

3.
4.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
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 mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas

Buku Kurikulum Program Studi Matematika S1

112

5.
6.
7.
8.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.

Mata kuliah ini mempelajari mengenai rancangan lingkungan sehingga
mampu memilih rancangan yang cocok dalam melaksanakan percobaan

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

Montgomery, D.C. 2001. Design and Analysis of Experiments, 5th Edition.
John Willey and Son Inc

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Metodologi Penelitian
2 (2-0)
MMT548
1.
2.

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
6. 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.
7. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
8. 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 dan
desain.
9. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
10. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data.
11. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar
lembaganya.
12. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
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jawabnya.
13. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
14. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
15. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
16. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
17. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.
18. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini membahas mengenai cara mempersiapkan dan melakukan
penelitian, membuat laporan penelitian, dan mempresentasikan hasil – hasil
penelitian

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.
4.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Miftahuddin. 2008. Modul 1 Metodologi
Penelitian. Jurusan
Matematika FMIPA Unsyiah
Miftahuddin. 2008. Modul 2 Metodologi
Penelitian. Jurusan
Matematika FMIPA Unsyiah
IPB Press. 2004. Pedoman Penyajian Karya Ilmiah. FMIPA IPB Bogor
Chatfield, c. 1988. Problem Solving. A Statistician’s Guide. Chapman
and Hall, London

Statistik Nonparametrik
3 (2-1)
MMT550
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia.
Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat /temuan orisinal orang lain.
Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
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 dan
desain.
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9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi.
Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
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 supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya.
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri.
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang
matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang
dalam dunia kerjanya).
Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika,
matematika diskrit, aljabar, analisis, dan geometri, serta teori peluang
dan statistika.

Mata kuliah ini membahas teknik membangun uji, metode analisa dan
aplikasi statistik, nonparametrik dalam menyelesaikan masalah – masalah
yang tidak mungkin diselesaikan, menggunakan statistik parametrik

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.

Mata Kuliah
SKS
Kode
Prasyarat
Capaian Pembelajaran
Prodi

Pengantar Model Linier
2 (2-0)
MMT552

1.
2.

3.
4.

Applied Nonparametrics Statistics, Wayne W. Daniel
Statistics Nonparametrics, Hollander

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya.
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 mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari
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5.
6.
7.
8.

pemahaman prosedural /komputasi hingga pemahaman yang luas
meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti
formal.
Mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan
masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan
piranti lunak.
Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara
terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu
sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah
matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk
pengambilan keputusan yang tepat.
Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear,
persamaan diferensial, dan metode numerik.

Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah
Deskripsi ringkas

Mata kuliah ini mempelajari konsep model linier matematika yang diperluas
kegunaannya pada ilmu statistika

Mata Kuliah terkait pada
semester berikutnya
Buku Acuan

1.
2.
3.
4.
5.

Buku Ajar Pengantar Model Linier, Miftahuddin. 2007
Applied Linear Statistical Models, John N., William W., Michael H.K.,
1990
Linear Models for Multivariate, Time Series, and Spatial Data.
Christensen R. Springer – Verlag. 1991
Linier Model, Ksirshanger, John Wiley & Sons, Inc. 1988
Linier Models for Unbalanced Data. Searly, S.r. John Wiley & Sons, Inc.
New York. 1987
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BAB V
PENUTUP

Telah

disusun

Kurikulum

Program

Studi

Matematika

Unsyiah

untuk

diimplementasikan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kurikulum ini

merupakan revisi kurikulum tahun 2011 yang disusun berdasarkan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Berdasarkan kurikulum yang telah disusun,
Program Studi Matematika menyelenggarakan 101 mata kuliah yang terdiri dari 42

mata kuliah wajib yang berbobot 119 SKS dan 59 mata kuliah pilihan yang berbobot

151 SKS. Semua mata kuliah tersebut diselenggarakan sebagai upaya untuk

memenuhi capaian pembelajaran yang meliputi sikap, keterampilan umum,

keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan. Capaian pembelajaran

dimaksud dirumuskan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan
rekomendasi Himpunan Matematika Indonesia (IndoMS).
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UU PT No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3)
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197006081994122001

III / b
III / d

198508142014042001

III / b

Asisten Ahli
Lektor
Kepala
Lektor
Kepala
Asisten Ahli

III / c

Lektor

4
5
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Mahmudi, S.Si., M.Si
Marwan, S.Si., M.Si., Dr.
Radhiah, S.Si., M.Sc

Rini Oktavia, S.Si., M.Si.,
Dr.
Said Munzir, S.Si.,
M.Eng.Sc., Dr.
Saiful Amri, S.Si., M.Si.
Salmawaty, M.Sc. Dr.
Siti Rusdiana, Dra.,
M.Eng., Dr.
Syarifah Meurah Yuni,
S.Si., M.Si.
Tarmizi, Drs., M.Sc., Dr.
Taufiq Iskandar, S.Si.,
M.Si.
Widodo Samyono, Ir.,
M.Sc.

197010051998021001

197010121995122002
196907031994121002

III / c

III / d
III / d

197410122006041001
196110091991022001

III / b
III / c

198006072008122001

III / c

196309101990022001
196407051991021001
197004071995121001
196106231987031002
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IV / a
IV / a

III / d

Lektor

Lektor

Asisten Ahli
Lektor
Lektor
Kepala
Lektor
Lektor
Kepala
Lektor
Kepala

BIDANG
KEAHLIAN
Matematika
Matematika
Matematika
Komputasi
Matematika
Matematika
Terapan
Matematika
Terapan
Matematika
Terapan
Matematika
Matematika
Terapan
Matematika
Matematika
Terapan
Matematika
Terapan
Matematika
Terapan
Matematika
Terapan
Matematika

Matematika
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Lampiran 2. Matrik Keterkaitan Mata Kuliah Dan Elemen Kompetensi Pendidikan Tinggi
NO.

KODE
MATA
KULIAH

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
MATA KULIAH

SIKAP
S1

SEMESTER 1
1 MKS101
2 MKS103
3
4
5
6
7

MPA101
MPA103
MPA105
MPA107
MPA109

SEMESTER 2
8 MKS104

S2

S4

S5

S6

KU1

KU2

KU3

KU4

KU5

Bahasa Indonesia
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaran

   

      




Pengantar Kalkulus
Pengantar Fisika
Pengantar Kimia
Pengantar Biologi
Pengantar TIK




 


  






  












Ilmu Sosial dan Budaya
Dasar

      







      

   









9
10

MKS105
MKS106

Pendidikan Agama
Pengetahuan Kebencanaan
dan Lingkungan

11
12

MMT110
MMT112

Kalkulus
Dasar-Dasar Matematika
Algoritma dan
Pemrograman
Pengantar Statistika




Bahasa Inggris
Kalkulus Peubah Banyak

13 MMT114
14 MPA102
SEMESTER 3
15 MKS201
16 MMT221

S3

KETERAMPILAN UMUM
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KU6











KU8

KU9

KK1



























































KU7









PENGUASAAN
PENGETAHUAN

KETERAMPILAN KHUSUS
KK2

KK3



































KK4



KK5
































PP2

















PP1
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CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

NO.

KODE
MATA
KULIAH

MATA KULIAH

17
18
19
20
21

MMT205
MMT211
MMT213
MMT217
MMT219

Aljabar Linier Elementer
Matematika Diskrit
Aljabar Grup
Pengantar Metode Numerik
Etnomatematika







 
   















SEMESTER 4
22 MPA202
23 MMT204

Kewirausahaan
Persamaan Diferensial Biasa

    

      







SIKAP
S1

24
25
26
27
28

MMT208
MMT212
MMT214
MMT216
MMT218

SEMESTER 5
29 MMT305
30 MMT315

S2

S3

S4

KETERAMPILAN UMUM
S5

S6





 

Teori Graf
Pengantar Teori Peluang
Aljabar Ring
Metode Numerik
Fungsi Kompleks






 



Pengantar Optimasi
Persamaan Diferensial
Parsial

   
 




KU1







  



KU2







MMT309

Pengantar Statistika
Matematika



32

MMT311
MMT313

Geometri Analitik
Pengantar Analisis Real




   
 





Program Linier







SEMESTER 6
34 MMT310

KU4

KU5

KU6

KU7

KU8

KU9









KK2

KK3











































































































PP1









































PP2










KK5







KK4
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KK1




31

33

KU3

PENGUASAAN
PENGETAHUAN

KETERAMPILAN KHUSUS
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CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

NO.

KODE
MATA
KULIAH

35

MMT312

Persamaan Diferensial
Numerik

36
37

MMT314
MMT316

Analisis Real
Penelitian dan Penulisan
Ilmiah Matematika


 
    


























38

MMT318

Pemodelan Matematika

      



















SEMESTER 7
39 MKSP02
40 MPAPA1
41 MMT405

Kuliah Kerja Nyata
Proposal Penelitian
Kapita Selekta Matematika

      
 


      































SEMESTER 8
42 MPAPA2

Tugas Akhir

 













MATA KULIAH

PILIHAN SEMESTER GANJIL
43 MMT503 Teori Bilangan
44 MMT507 Pengantar Sistim Kontrol
45 MMT533 Analisis Fungsional
46 MMT557 Pengantar Multimedia
47 MMT559 Kalkulus Lanjut
48 MMT561 Perangkat Lunak
Matematika
49 MMT563 Aplikasi Aljabar Linier
Elementer
50
51
52

MMT565
MMT567
MMT569

Jaringan Komputer
Persamaan Beda
Pemrograman Lanjut

SIKAP
S1

KETERAMPILAN UMUM

S2 S3 S4 S5 S6
   

KU1 KU2 KU3
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KU4

KU5

KU6



KU7





KU8

KU9



KK1

KK2 KK3 KK4 KK5
   























































































PP2







PP1







PENGUASAAN
PENGETAHUAN

KETERAMPILAN KHUSUS
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CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

NO.

KODE
MATA
KULIAH

53
54
55
56
57
58

MMT571
MMT573
MMT575
MMT577
MMT579
MMT581

Sistim Dinamik Kontinu
Gelombang Linier
Optimisasi Tak Linier
Pengantar Teori Modul
Pengantar Kriptografi
Pengantar Optimisasi
Kombinatorik

59

MMT501

60
61
62

MMT511
MMT513
MMT515

Metode Numerik II
Sistem Informasi
Manajemen
Struktur Data
Instalasi dan Manajemen
Hardware

63
64
65

MMT521
MMT523
MMT525
MMT535
MMT537
MMT539
MMT541
MMT545
MMT547
MMT549

MATA KULIAH

SIKAP
S1

Demografi
Analisis Data Katagori
Pemograman Berbasis Objek
Basis Data Berbasis Web
Sistem Sekuriti Data
Data Mining
Kecerdasan Buatan
Analisis Peubah Ganda
Deret Berkala
Statistik Pengendali Mutu

66
67
68
69
70
71
72
73 MMT583 Kuliah Kerja Praktik
PILIHAN SEMESTER GENAP

S2

S3

S4

 
 

KETERAMPILAN UMUM
S5

S6




KU1

KU2
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KU3

KU4

KU5

KU6

KU7

KU8

KU9

KK1

KK2





















































































































KK3





KK4

KK5



















































PENGUASAAN
PENGETAHUAN

KETERAMPILAN KHUSUS



























PP1

PP2
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CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

NO.

KODE
MATA
KULIAH

74
75

MMT504
MMT530

Aljabar Linier Lanjut
Teknologi Pembelajaran
Matematika



76
77
78
79
80
81

MMT538
MMT554
MMT556
MMT560
MMT562
MMT564

Kalkulus Variasi
Dasar-Dasar Hidrodinamika
Stokastik
Fungsi Kompleks Terapan
Sistim Dinamik Diskrit
Matematika Ekonomi dan
Bisnis

 


 


   


82
83
84
85

MMT566
MMT568
MMT570
MMT572

Pengantar Teori Ukuran
Teori Pengkodean
Himpunan dan Logika Fuzzy
Kapita Selekta Matematika
Lanjut




86

MMT574

Transformasi Matematika
Khusus

87
88
89

MMT576
MMT578
MMT580
MMT502
MMT510

Persamaan Integral
Matematika Keuangan
Kontrol Optimal
Pengantar Dasar
Matematika
Basis Data

MMT512
MMT516

Sistem Informasi Geografis
Pengolahan Citra

MATA KULIAH

SIKAP
S1

90
91
92
93

S2

S3

KETERAMPILAN UMUM

S4

S5 S6 KU1 KU2 KU3
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KU4












KU5

KU6

KU7










KU8

KU9



KK1



























PENGUASAAN
PENGETAHUAN

KETERAMPILAN KHUSUS












KK2










KK3












KK4

KK5











































































PP2





























PP1
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NO.

KODE
MATA
KULIAH

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
MATA KULIAH

SIKAP
S1

94
95
96
97
98
99
100
101

MMT520
MMT524
MMT526
MMT542
MMT546

Grafika Komputer
Analisis Regresi
Rancangan Survey
Sistem Operasi
Rancangan Percobaan

MMT548
MMT550
MMT552

Metodologi Penelitian
Statistik Nonparametrik
Pengantar Model Linier

S2

S3

S4

KETERAMPILAN UMUM
S5

   


   

    

S6

KU1

KU2
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KU3

KU4

KU5

KU6

PENGUASAAN
PENGETAHUAN

KETERAMPILAN KHUSUS
KU7

KU8

KU9

KK1



































KK2








KK3






KK4







KK5

PP1














PP2
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Lampiran 3. Diagram Alir Mata Kuliah
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Lampiran 4. Contoh Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
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Mata Kuliah: AljabarGrup
Program Studi : Matematika

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO)

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO)

Deskripsi Mata Kuliah

Daftar PustakaUtama
Mata Kuliah Syarat

Semester: 3
Kode: MMT 506
Sks: 3 (3-0)
Dosen:
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik didalam menyelesaikan tugasnya.
2. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan
lingkungannya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal
orang lain.
4. 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.
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
6. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya,
berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
7. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari pemahaman prosedural/komputasi hingga
pemahaman yang luas meliputi eksplorasi, penalaranlogis, generalisasi, abstraksi, danbukti formal.
8. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara terstruktur terhadap permasalahan
matematis dari suatu sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya.
9. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika, matematika diskrit, aljabar, analisis, dan
geometri, serta teori peluang dan statistika.
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa memiliki ketrampilan belajar dalam memahami
konsep-konsep tentang struktur aljabar dengan satu operasi biner yang berkenaan dengan konsep teori
grup,ketrampilan dalam pembuktian dan penyelesaian soal-soalnya

Mata kuliah ini mempelajari tentangstruktur aljabar dengan satu operasi biner yang berkenaan dengan konsep
teori grup, hubungan antar grup, dan membentuk grup baru dari grup yang sudah ada

1. Linda Gilbert and Jimmie Gilbert, 2009, Elements of Modern Algebra, seventh edition, Brooks/Cole
2. Joseph A. Gallian,2010, Contemporary Abstract Algebra, 7rd edition, Brooks/Cole
3. Nathan C. Carter, 2009, Visual Group Theory, MAA
4. John R. Durbin, 2009 , Modern Algebra (An Introduction), sixth edition, John Wiley & Son
5. Thomas W. Hungerford, Abstract Algebra (An Introduction), Sauders College Publishing
MMT 112
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Kriteria Penilaian
Item Penilaian
Minggu
Ke(1)
1

Kemampuan Akhir Yang
Diharapkan
(2)
Mampu mengidentifikasi system
himpunan semua bilangan bulat Z
yang dilengkapi dengan operasioperasi dasar aritmatika

2

Mampu mengidentifikasi dan
membuktikan suatu himpunan
merupakan grup atau bukan

3

Mampu menyebutkan dan
membuktikan sifat-sifat sederhana
grup

Penilaian Acuan Patokan Kompetensi Tinggi
(Tugas : 15% ; Quis : 20%; UTS:25%; UAS: 40%)= Teori+Praktikum
Waktu
Bahan Kajian
Strategi Pembelajaran
Belajar
(Materi Pelajaran)
(menit)
(3)
(4)
(5)
Konsep-konsep dasar dan
Model : TBL
100
Metode : diskusi
notasi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan
Grup

Sifat-sifat sederhana grup
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Model : TBL
Metode : diskusi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan

Model : TBL
Metode : diskusi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan

100

100

Kreteria Penilaian
(Indikator)

Bobot Nilai
(%)

(6)
Tes tertulis: Ketrampilan:
mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama
Tes tertulis: Ketrampilan:
mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama
Tes tertulis: Ketrampilan:
mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama

(7)
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4

Mampu mengidentifikasi apakah
suatu himpunan bagian dari suatu
grup merupakan subgroup atau
bukan

Subgrup

Model : TBL
Metode : diskusi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan

100

5

Mampu membuktikan apakah suatu
grup merupakan grup siklik atau
bukan dengan menggunakan
generator (elemen pembangun)

Grup Siklik

Model : TBL
Metode : diskusi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan

100

6

Mampu membuktikan suatu
pemetaan merupakan merupakan
homomorfisma atau bukan

Homomorfisma grup

100

7

Mampu menjelaskan dan
membuktikan sifat-sifat dalam

Sifat-sifat homomorfisma

Model : TBL
Metode : diskusi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan
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Model : TBL
Metode : diskusi

100

Tes tertulis:
Ketrampilan: Mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi.
Menghitung dan
menjelaskan
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama
Tes tertulis:
Ketrampilan: Mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi.
Menghitung dan
menjelaskan
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama
Tes tertulis: Ketrampilan:
mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama
Tes tertulis: Ketrampilan:
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homomorfisma grup

grup

8

Mampu mengidentifikasi apakah
suatu himpunan bagian dari suatu
grup merupakan subgroup atau
bukan

Grup permutasi

9

Ujian Tengah Semester (UTS)

10

Mampu mendefinisikan dan
menentukan koset dari subgrup

Koset dari subgrup

11

Mampu menjelaskan dan

Teorema Lagrange
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kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan

Model : PBL
Metode : ujian tertulis
Pendekatan:
Ketrampilan proses
Sekenario: memberikan
soal soal essay
Model : TBL
Metode : diskusi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan

100

Model : TBL
Metode : diskusi

100

Model : TBL
Metode : diskusi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan

100

100

mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama
Tes tertulis:
menghitung dan
menjelaksan konsepkonsep yang telah
diajarkan sebelumnya
Tes tertulis: Ketrampilan:
mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama
Tes tertulis: Ketrampilan:
mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama
Tes tertulis: Ketrampilan:
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menggunakan Teorema Lagrange

12

Mampu mengidentifikasi apakah
suatu subgroup dari suatu grup
merupakan subgrup normal atau
bukan

Subgrup Normal

13

Mampu menentukan himpunan
semua koset kiri/kanan dari suatu
subgroup merupakan grup factor
atau bukan

Grup Faktor

14

Mampu membuktikan grup factor
merupakan petahomomorfik dari
grupnya (homomorfisma natural
yang bersifat pada)

Sifat-sifat grup faktor
(Homomorfisma Natural)
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kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan
Model : TBL
Metode : diskusi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan

100

Model : TBL
Metode : diskusi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan

200

Model : TBL
Metode : diskusi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan

100

mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama
Tes tertulis: Ketrampilan:
mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama
Tes tertulis: Ketrampilan:
mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama
Tes tertulis: Ketrampilan:
mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
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15

Mampu membuktikan teorema
Fundamental Homomorfisma grup

16

Ujian Akhir Semester (UAS)

Teorema Fundamental
Homomorfisma grup

Buku Kurikulum Program Studi Matematika S1

Model : PBL
Metode : ujian tertulis
Pendekatan:
Ketrampilan proses
Sekenario: memberikan
soal soal essay
Model : PBL
Metode : ujian tertulis
Pendekatan:
Ketrampilan proses
Sekenario: memberikan
soal soal essay

100

100

kerjasama
Tes tertulis:
menghitung dan
menjelaksan konsepkonsep yang telah
diajarkan sebelumnya
Tes tertulis:
menghitung dan
menjelaksan konsepkonsep yang telah
diajarkan sebelumnya
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Mata Kuliah: Analisis Real
Program Studi : Matematika

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO)

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO)

Deskripsi Mata Kuliah

Semester: 6
Kode: MMT 313
Sks: 3 (3-0)
Dosen:
1. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan
lingkungannya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat /temuan orisinal
orang lain.
4. 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.
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
6. Mampu mangambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,
berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise serta evaluasi
terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin
kesahihan dan mencegah plagiasi.
9. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari pemahaman prosedural /komputasi hingga
pemahaman yang luas meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti formal.
10. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisa/berpikir secara terstruktur terhadap permasalahan
matematis dari suatu sistim/masalah, mengkaji keakuratan dan menginteprestasikannya
11. Mampu memanfaatkan berbagai alternative pemecahan masalah matematis yang telah tersedia secara
mandiri atau kelompok untuk pengambilan keputusan yang tepat
12. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang matematika maupun bidang lainnya yang
relevan (termasuk bidang dalam dunia kerjanya)
13. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika, matematika diskrit, aljabar, analisis, dan
geometri, serta teori peluang dan statistika.
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkanmahasiswa:
memilikikemampuandasaranalisismatematika, khususnyatentangbilangan, barisan, fungsi, danturunan
mampubernalar
(baiksecaraintuitifmaupunanalitis)
danmengekspresikanhasilpenalaransecaratertulisdansistematis.
Mata kuliah ini mempelajari tentang analisis real lanjutan, berupa Integral Riemann, Barisan Fungsi, Topologi
dan Teori Ukuran
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Daftar PustakaUtama
Mata Kuliah Syarat
Kriteria Penilaian
Item Penilaian
Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir Yang
Diharapkan

(1)
1

(2)
Mampu memahami konsep integral
Riemann

2

Mampu memahami konsep integral
Riemann

3

Mampu memahami Teorema
Fundamental

Robert G. Bartle and Donald R. Sherbet, 2011, Introduction to Real Analysis, fourth edition, John Wiley and
Sons.
2. Charalambos D. Aliprantis and Owen Burkinshaw, 1998, Principles of Real Analysis, 3rd edition, Academic
Press
3. H.L. Royden, 1988, Real Analysis, 3rd edition, Macmillan Publishing Company
MMT 110
Penilaian Acuan Patokan Kompetensi Tinggi
(Tugas : 15% ; Quis : 20%; UTS:25%; UAS: 40%)= Teori+Praktikum
Waktu
Bahan Kajian
Kreteria Penilaian
Bobot Nilai
Strategi Pembelajaran
Belajar
(Materi Pelajaran)
(Indikator)
(%)
(menit)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Model : TBL
100
Tes tertulis: Integral Riemann
Metode : diskusi
Ketrampilan:
kelompok, presentasi
mengungkapkan
Pendekatan:
pendapat secara
Ketrampilan proses;
terbuka, kemampuan
Sekenario:
diskusi
menyampaikan teori
Afektif: tepat waktu,
perkuliahan
tanggung jawab,
kerjasama
Fungsi Terintegral
Model : TBL
100
Tes tertulis: Metode : diskusi
Ketrampilan:
Riemann
kelompok, presentasi
mengungkapkan
Pendekatan:
pendapat secara
Ketrampilan proses;
terbuka, kemampuan
Sekenario:
diskusi
menyampaikan teori
Afektif: tepat waktu,
perkuliahan
tanggung jawab,
kerjasama
Model : TBL
100
Tes tertulis: Teorema Fundamental
Metode : diskusi
Ketrampilan:
kelompok, presentasi
mengungkapkan
1.
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Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan

Model : TBL
Metode : diskusi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan

100

Pertukaran Limit

Model : TBL
Metode : diskusi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan

100

Fungsi Eksponen dan
Logaritma

Model : TBL
Metode : diskusi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;

100

4

Mampu mendefinisikan barisan
Fungsi dan menentukan
kekonvergenannya

Barisan Fungsi,
Konvergensi Sepotongsepotong dan Seragam

5

Mampu memahami konsep
pertukaran limit

6

Mampu memahami fungsi eksponen
dan logaritma
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pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama
Tes tertulis:
Ketrampilan: Mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi.
Menghitung dan
menjelaskan
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama
Tes tertulis:
Ketrampilan: Mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi.
Menghitung dan
menjelaskan
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama
Tes tertulis: Ketrampilan:
mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan

137

7

Mampu memahami fungsi
trigonometri

8

Ujian Tengah Semester (UTS)

9

Mampu memahami konsep ruang
metrik, bola buka dan bola tutup

Ruang Metrik, Bola Buka
dan Bola Tutup

10

Mampu memahami konsep ruang
metrik kompak

Ruang Metrik Kompak

Fungsi Trigonometri
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Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan

Model : TBL
Metode : diskusi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan

Model : PBL
Metode : ujian tertulis
Pendekatan:
Ketrampilan proses
Sekenario: memberikan
soal soal essay
Model : PBL
Metode : ujian tertulis
Pendekatan:
Ketrampilan proses
Sekenario: memberikan
soal soal essay
Model : TBL
Metode : diskusi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan

100

100

100

100

diskusi
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama
Tes tertulis: Ketrampilan:
mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama
Tes tertulis:
menghitung dan
menjelaksan konsepkonsep yang telah
diajarkan sebelumnya
Tes tertulis:
menghitung dan
menjelaksan konsepkonsep yang telah
diajarkan sebelumnya
Tes tertulis: Ketrampilan:
mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
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11

Mampu memahami konsep ruang
topologi

Ruang Topologi

12

Mampu memahami konsep fungsi
Real kontinu

Fungsi Real Kontinu

13

Mampu memahami konsep teori
ukuran, ruang ukuran, dan fungsi
terukur dan integrasi

Teori Ukuran, Ruang
Ukuran dan Fungsi
Terukur dan Integrasi

14

Mampu memahami konsep dan
menggunakan Teorema Kovergensi
umum dan Teorema RadonNikodym

Teorema Kovergensi
umum dan Teorema
Radon-Nikodym
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Model : TBL
Metode : diskusi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan

100

Model : TBL
Metode : diskusi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan

100

Model : TBL
Metode : diskusi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;
Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan

100

Model : TBL
Metode : diskusi
kelompok, presentasi
Pendekatan:
Ketrampilan proses;

200

kerjasama
Tes tertulis: Ketrampilan:
mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama
Tes tertulis: Ketrampilan:
mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama
Tes tertulis: Ketrampilan:
mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
diskusi
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama
Tes tertulis: Ketrampilan:
mengungkapkan
pendapat secara
terbuka, kemampuan
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Sekenario:
menyampaikan teori
perkuliahan
15

Mampu memahami konsepv ukuran
luar dan keterukuran, integral
Lebesgue-Stieltjes

16

UjianAkhir Semester (UAS)

Ukuran luar dan
keterukuran, Integral
Lebesgue-Stieltjes
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Model : PBL
Metode : ujian tertulis
Pendekatan:
Ketrampilan proses
Sekenario: memberikan
soal soal essay
Model : PBL
Metode : ujian tertulis
Pendekatan:
Ketrampilan proses
Sekenario: memberikan
soal soal essay

100

100

diskusi
Afektif: tepat waktu,
tanggung jawab,
kerjasama

Tes tertulis:
menghitung dan
menjelaksan konsepkonsep yang telah
diajarkan sebelumnya
Tes tertulis:
menghitung dan
menjelaksan konsepkonsep yang telah
diajarkan sebelumnya
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Lampiran 5. Daftar Ekivalensi Mata Kuliah
Daftar Ekuivalensi Mata Kuliah Bersama Fakultas MIPA
Kurikulum 2011
Kode
Mata Kuliah
Ekuivalensi Umum
USK 001 Bahasa Indonesia

SKS

Kode

2(2-0)

MKS 101

MPK 002

2(2-0)

MPK 003

MPA 014

Pendidikan Kewarganegaran
Pendidikan Agama Islam
Ilmu Lingkungan

USK 005 Bahasa Inggris
USK 040 Kuliah Kerja Nyata
MPA 021 Matematika Dasar 1
MPA 017 Fisika Dasar 1
MPA 019 Kimia Dasar 1
MPA 015 Biologi Dasar
MPA 023 Pengantar TIK
MPA 300 Kewirausahaan
MPA 403 Tugas Akhir I
MPA 404 Tugas Akhir II
Ekuivalensi Khusus
MMT 108 Statistika Dasar (M)
MMT 108 Statistika Dasar (F)
MKM 301 Metodologi Penelitian (K)
MBI 305 Statistika (B)
INF 201
Statistika Dasar (I)
MFI 211 Statistika Farmasi (F)
STK 102 Metode Statistika (S)
MPA 401

MKM 405
MPA 401
DIK025
DEL501

Kuliah Kerja Praktik

Kuliah Kerja Praktik (K)
Kuliah Kerja Praktik

Kuliah Kerja Profesi
Kuliah Kerja Paraktik

2(2-0)

2(2-0)
2(2-0)
3(0-3)
3(3-0)
4(3-1)
4(3-1)
4(3-1)
2(1-1)
2(2-0)
2(0-2)
4(0-4)
3(2-1)
3(2-1)
2(2-0)
3(2-1)
3(2-1)
2(2-0)
3(2-1)
3(0-3)
3(0-3)
3(0-3)

3(0-3)
2 (0-2)

MKS 103
MKS 104
MKS 105
MKS 106

MKS 201
MKS P02
MPA 101
MPA 103
MPA 105
MPA 107
MPA 109
MPA 202
MPAPA1
MPAPA2
MPA 102
MPA 102
MPA 102
MPA 102
MPA 102
MPA 102
MPA 102
MMT
583
FIS P01
MKM
405
MBIP01
INFP02
MFI534
STK 559
DIKP02
DEL311

Kurikulum 2016
Mata Kuliah

SKS

Bahasa Indonesia
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaran
Ilmu Sosial dan Budaya
Dasar
Pendidikan Agama
Pengetahuan
Kebencanaan dan
Lingkungan
Bahasa Inggris
Kuliah Kerja Nyata
Pengantar Kalkulus
Pengantar Fisika
Pengantar Kimia
Pengantar Biologi
Pengantar TIK
Kewirausahaan
Proposal Penelitian
Tugas Akhir

2(2-0)

Kuliah Kerja Praktik (M)

3(0-3)

Pengantar Statistika
Pengantar Statistika
Pengantar Statistika
Pengantar Statistika
Pengantar Statistika
Pengantar Statistika
Pengantar Statistika

Kuliah Kerja Praktik (F)

Kuliah Kerja Praktik (K)

Kuliah Kerja Praktik (B)
Kuliah Kerja Praktik (I)
Kuliah Kerja Praktik (F)
Kuliah Kerja Praktik (S)
Kuliah Kerja Praktik (MI)
Kuliah Kerja Praktik (TE)

2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(0-2)
3(3-0)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
2(2-0)
2(2-0)
2(0-2)
4(0-4)

3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
3(2-1)
2(0-2)
3(0-3)
3(0-3)
2(0-2)
3(0-3)
3(0-3)
3(0-3)
2(0-2)

Keterangan: (M) = Prodi Matematika, (F) = Prodi Fisika, (K) = Prodi Kimia, (B) = Prodi Biologi, (I) = Prodi Informatika,
(F) = Prodi Farmasi, (S) = Prodi Statistika, (MI) = Manajemen Informatika, (TE) = Teknik Elektronika
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Daftar Ekivalensi Mata Kuliah Program Studi Matematika
Kurikulum 2011
Kode

Mata Kuliah

Kurikulum 2016
SKS

Kode
MKS 106

Ilmu Sosial dan Budaya Dasar

2 (2 - 0)

MMT 114

Algoritma dan Pemrograman

3 (2 - 1)

MBB 004

ISBD

2 (2 - 0)

MMT 106

Pemrograman I

3 (2 - 1)

MPA 016

MMT 104
MMT 201
MMT 203
MMT 205
MMT 207
MMT 209
MMT 202
MMT 204
MMT 206
MMT 208
MMT 210
MMT 301
MMT 303
MMT 305
MMT 307
MMT 302
MMT 304
MMT 306
MMT 308
MMT 401
MMT 403
MMT 501
MMT 503
MMT 505
MMT 507
MMT 509
MMT 511
MMT 513
MMT 515

Matematika Dasar II
Fisika Dasar II

Kalkulus Peubah Banyak
Metode Diskrit

Aljabar Linier Elementer
Geometri

Teori Peluang

Kalkulus lanjut

Persamaan Differensial Biasa
Metode Numerik I
Teori Graf

Fungsi Kompleks

Pengantar Analisis Real
Struktur Aljabar I

Pengantar Optimisasi

Persamaan Diferensial Parsial
Riset Operasi

Pemodelan Matematika
Kolokium I

3 (3 - 0)
3 (2 - 1)
4 (4 - 0)
3 (3 - 0)
4 (4 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
4 (4 - 0)
3 (3 - 0)
3 (2 - 1)
3 (3 - 0)
4 (4 - 0)
4 (4 - 0)
3 (3 - 0)
3 (2 - 1)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)

4 (4 - 0)
2(0-2)

Karir Matematika

2 (2 - 0)

Bisnis dan Profesi

2 (2 - 0)

Kolokium II

Metode Numerik II
Teori Bilangan

Persamaan Integral

Pengantar Sistem Kontrol
Riset Operasi Lanjut

Sistem Informasi Manajemen
Struktur Data
Instalasi dan Manajemen
Hardware

2 (2 - 0)
3 (2 - 1)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (2 - 1)

MMT 110
MMT 554
MMT 221
MMT 214
MMT 211
MMT 205
MMT 311
MMT 212
MMT 309
MMT 313
MMT 112

MMT 204
MMT 217
MMT 216
MMT 208
MMT 218
MMT 314
MMT 213
MMT 305
MMT 315
MMT 312
MMT 310
MMT 318

Dasar-Dasar Hidrodinamika
Kalkulus Peubah Banyak
Aljabar Ring

Matematika Diskrit

Aljabar Linier Elementer
Geometri Analitik

Pengantar Teori Peluang

Pengantar Statistika Matematika
Pengantar Analisis Real

Dasar-Dasar Matematika

Persamaan Differensial Biasa
Pengantar Metode Numerik
Metode Numerik
Teori Graf

Fungsi Kompleks
Analisis Real

Aljabar Grup

Pengantar Optimisasi

Persamaan Diferensial Parsial

Persamaan Diferensial Numerik
Program Linier

4 (4 - 0)
3 (3 - 0)
4 (4 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
4 (4 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (2 - 1)
3 (2 - 1)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (2 - 1)
3 (3 - 0)
3 (2 - 1)
3 (2 - 1)

MMT 219
MMT 564

Matematika Ekonomi dan Bisnis

2 (2 - 0)

Teori Bilangan

3 (3 - 0)

MMT 316
MMT 405
MMT 501
MMT 503
MMT 576
MMT 507

MMA 581

3 (2 - 1)

MMT 513

3 (2 - 1)

Kalkulus

SKS

Pemodelan Matematika
Penelitian dan Penulisan Ilmiah
Matematika
Etnomatematika

3 (3 - 0)
2 (2 - 0)

Mata Kuliah

MMT 511
MMT 515
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Kapita Selekta Matematika
Metode Numerik II

Persamaan Integral

Pengantar Sistim Kontrol

Peng. Optimisasi Kombinatorik
Sistem Informasi Manajemen
Struktur Data
Instalasi dan Manajemen
Hardware

3 (3 - 0)
2 (2 - 0)
3 (3 - 0)
2 (2-0)

3 (2 - 1)
2 (2 - 0)
3 (2 - 1)
2 (2 - 0)
2 (2 - 0)
3 (2 - 1)
3 (2 - 1)
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Kurikulum 2011
Kode

Mata Kuliah

Kurikulum 2016
SKS

Kode

Mata Kuliah

SKS

MMT 517

Multimedia

3 (2 - 1)

MMT 557

Pengantar Multimedia

3 (2 - 1)

MMT 521

Demografi

2 (2 - 0)

MMT 521

Demografi

2 (2 - 0)

MMT 519
MMT 523
MMT 525
MMT 527
MMT 529

Sistem Fuzzy
Analisis Data Katagori

Pemograman Berbasis Objek
Teori Coding

MMT 533

Kontrol Optimal
Transformasi Matematika
Khusus
Analisis Fungsional

MMT 537

Sistem Sekuriti Data

MMT 531
MMT 535
MMT 539
MMT 541
MMT 543
MMT 522
MMT 545
MMT 547
MMT 549
MMT 551
MMT 553
MMT 555
MMT 502
MMT 504
MMT 506
MMT 532
MMT 508
MMT 510
MMT 512
MMT 514
MMT 516
MMT 518
MMT 520
MMT 524
MMT 526
MMT 528
MMT 534
MMT 530

Basis Data Berbasis Web
Data Mining

Kecerdasan Buatan

Statistika Matematika II
Statistika Matematika I
Analisis Peubah Ganda
Deret Berkala

Statistik Pengendali Mutu

Kapita Selekta Matematika
Kapita Selekta Komputasi
Kapita Selekta Statistika

Pengantar Dasar Matematika
Aljabar Linier Lanjut
Analisis Real

Struktur Aljabar II
Teknik Optimisasi
Basis Data

Sistem Informasi Geografis

Rekayasa Perangkat Lunak
Pengolahan Citra

Pemograman Visual
Grafika Komputer
Analisis Regresi

Rancangan Survey
Ekonometrika

Matematika Ekonomi

Teknologi Pembelajaran
Matematika

2 (2 - 0)
3 (3 - 0)
3 (2 - 1)
2 (2 - 0)
3 (3 - 0)
2 (2 - 0)
3 (3 - 0)
3 (2 - 1)
2 (2 - 0)
3 (2 - 1)
3 (2 - 1)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (2 - 1)
3 (2 - 1)
2 (2 - 0)
2 (2 - 0)

MMT 570
MMT 523
MMT 525
MMT 568
MMT 558

Sistem Sekuriti Data

MMT 539
MMT 541
MMT 556
MMT 545
MMT 547

MMT 549

MMT 502

3 (3 - 0)

MMT 504
MMT577

3 (3 - 0)

MMT 575

3 (2 - 1)

MMT 512

2 (2 - 0)
3 (2 - 1)
3 (2 - 1)
3 (2 - 1)
3 (2 - 1)
3 (2 - 1)
2 (2 - 0)
3 (2 - 1)
3 (3 - 0)
3 (2 - 1)

Teori Pengkodean

MMT 537

MMT 535

2 (2 - 0)
3 (3 - 0)

Pemograman Berbasis Objek

MMT 533

MMT 574

MMT 572

2 (2 - 0)

Analisis Data Katagori

Kontrol Optimal
Transformasi Matematika
Khusus
Analisis Fungsional

2 (2 - 0)
2 (2 - 0)

Himpunan dan Logika Fuzzy

MMT 510
MMT 561
MMT 516
MMT 569
MMT 520
MMT 524
MMT 526
MMT 578
MMT 530
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Basis Data Berbasis Web
Data Mining

Kecerdasan Buatan
Stokastik

Analisis Peubah Ganda
Deret Berkala

Statistik Pengendali Mutu

Kapita Selekta Matematika
Lanjut

2 (2 - 0)
3 (3 - 0)
3 (2 - 1)
3 (3 - 0)
3 (2 - 1)
2 (2 - 0)
3 (3 - 0)
3 (2 - 1)
2 (2 - 0)
3 (2 - 1)
3 (2 - 1)
3 (3 - 0)
3 (2 - 1)
3 (2 - 1)
2 (2 - 0)
2 (2 - 0)

Pengantar Dasar Matematika

2 (2 - 0)

Pengantar Teori Modul

2 (2 - 0)

Aljabar Linier Lanjut

Optimisasi Tak Linier
Basis Data

Sistem Informasi Geografis

Perangkat Lunak Matematika
Pengolahan Citra

Pemrograman Lanjut
Grafika Komputer
Analisis Regresi

Rancangan Survey

Matematika Keuangan

Teknologi Pembelajaran
Matematika

2 (2 - 0)
3 (3 - 0)
2 (2 - 0)
3 (2 - 1)
2 (0 - 2)
3 (2 - 1)
3 (2 - 1)
3 (2 - 1)
3 (2 - 1)
2 (2 - 0)
2 (2 - 0)
3 (2 - 1)
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Kurikulum 2011
Kode

Mata Kuliah

Kurikulum 2016
SKS

Kode

Mata Kuliah

SKS

MMT 536

Persamaan Differensial Parsial
Numerik

3 (2 - 1)

MMT 573

Gelombang Linier

3 (3 - 0)

MMT 540

Sistem Dinamik

3 (2 - 1)

MMT 562

Sistim Dinamik Diskrit

3 (3 - 0)

MMT 538
MMT 542
MMT 544
MMT 546
MMT 548
MMT 550
MMT 552

Kalkulus Variasi
Sistem Operasi

Sistem Jaringan Komputer
Rancangan Percobaan
Metodologi Penelitian

Statistik Nonparametrik
Pengantar Model Linier

2 (2 - 0)
3 (2 - 1)
3 (2 - 1)

MMT 540
MMT 542
MMT565

3 (2 - 1)

MMT 546

3 (2 - 1)

MMT 550

2 (2 - 0)
2 (2 - 0)

MMT 548
MMT 552
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Kalkulus Variasi
Sistem Operasi

Jaringan Komputer

Rancangan Percobaan
Metodologi Penelitian

Statistik Nonparametrik
Pengantar Model Linier

3 (3 - 0)
3 (2 - 1)
3 (2 - 1)
3 (2 - 1)
2 (2 - 0)
3 (2 - 1)
2 (2 - 0)
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