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3. Tim Dosen Mata kuliah Matematika Dasar 

Penulis menyadari bahwa RPS Matematika Dasar ini masih jauh dari sempurna, untuk 
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Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 

 
S9 

 
 

KU2 

P2 

 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan melalui konsep matematika sebagai dasar pengembangan 
keahlian energi terbarukan secara mandiri; 

 

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur di bidang energi terbarukan; 

Menguasai konsep matematika dasar sebagai pengembangan terapan di bidang energi 

terbarukan 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

 CPMK1 Mahasiswa mampu memahami dan menguasai pengetahuan tentang konsep matrik dan determinan serta sifat-sifatnya dan 

mampu menyelesaikan sistem persamaan linier, menetukan nilai Eigen dan vector Eigen serta secara mandiri 

menerapkannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan [S9, KU2, P2] 

CPMK2 Mahasiswa mampu secara mandiri memahami dan menguasai pengetahuan tentang sistem bilangan real, bentuk desimal 

bilangan real, koordinat real, sifat keterurutan, pengertian nilai mutlak, pertidaksamaan, koordinat bidang, garis, jarak dua 

titik, lingkaran, parabola [S9, KU2.P2] 



CPMK3 Mahasiswa mampu memahami secara mandiri konsep bilangan kompleks dan operasi aljabar, bentuk polar dan penarikan 

akar persamaan dalam sistem bilangan kompleks [S9, KU2.P2] 



 CPMK4 Mahasiswa mampu memahami fungsi dan konsep limit, menghitung limit fungsi dan menentukan kontinuitas fungsi fungsi 

sederhana serta secara mandiri menerapkannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan [S9, KU2.P2] 

CPMK5 Mahasiswa secara mandiri mampu memahami dan menguasai konsep turunan fungsi, dapat menurunkan fungsi explisit 

maupun implisit, menentukan titik ekstrim, interval fungsi naik/turun, interval kecekungan dan menerapkannya pada 

masalah optimasi fungsi, Deret Taylor/Maclaurin dan mampu menghitung limit bentuk taktentu dan dapat menerapkan 

aturan rantai serta menerapkannya dalam bidangenergi terbarukan [S9, KU2.P2] 

CPMK6 Mahasiswa mampu secara mandiri memahami dan menguasai konsep integral dan mampu menyelesaikan integral 

menggunakan teorema fundamental kalkulus serta menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan dalam 

bidangenergi terbarukan [S9, KU2.P2] 

Diskripsi Singkat 

MK 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman pada mahasiswa tentang konsep matrik, deteminan dan sistem persamaan linier, konsep 

berpikir matematis dalam penyelesaian masalah-masalah rekayasa dalam keteknikan yang berkaitan dengan aplikasi diferensial dan integral. Materi 

perkuliahan lebih ditekankan pada teknik penyelesaian masalah-masalah real yang dapat diformulasikan ke dalam fungsi satu variabel bebas dan 

dikaitkan langsung pada bidangenergi terbarukan. 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Konsep dasar aljabar matrik: matriks, determinan, operasi baris elementer dan sistem persamaan linier, nilai Eigen, vector 

Eigen. 

2. Konsep dasar sistem bilangan real: pengertian sistem bilangan real, bentuk desimal bilangan real, koordinat real, sifat urutan, 

pengertian nilai mutlak, pertidaksamaan, koordinat bidang, garis, jarak dua titik, lingkaran, parabola. 

3. Konsep dasar bilangan kompleks: penjumlahan , perkalian, hasil bagi, bentuk polar bilangan kompeks beserta operasi 

aljabarnya dan penarikan akar persamaan dalam sistem bilangan kompleks. 

4. Konsep-konsep fungsi dan limit: domain, range, operasi fungsi, grafik fungsi (linier, kuadratik, transcendent), limit dan 

kontinuitas fungsi, limit dan kontinuitas fungsi trigonimetri. 

5. Diferensial/turunan : definisi turunan, aturan-aturan diferensisasi (untuk fungsi polynomial, rasional, transcendent dan 

trigonometri), aturan rantai dan turunan fungsi implisit, laju-laju berkaitan, interval naik/turun, kecekungan, penggambaran 

grafik yang mempunyai asimtot dan puncak, nilai ekstrema dan aplikasi masalah optimasi, teorema L’hopital dan deret  

Taylor/Maclaurin. 

6. Integral tak-tentu: turunan dan anti turunan, integral tak tentu , sifat linear integral tak tentu, rumus-rumus dasar integral tak tentu, integral 
tak tentu dengan substitusi. 
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3. Kreyzig, E, Advanced Engineering Mathematics, 10-th edition, John Wiley & Sons, Singapore, 2011 

4. James Stewart , Calculus, ed.7, Brooks/cole-Cengage Learning, Canada,2012 
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Nama Dosen 

Pengampu 

Tim pengampu mata kuliah Matematika Dasar 

Mata kuliah 

prasyarat (Jika ada) 
 

---- 



Minggu 

Ke- 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan Metode 

Pembelajaran 

[Media & Sumber 

Belajar] 

 
Estimasi 

Waktu 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1,2,3 Mahasiswa mampu 

memahami  dan 

menguasai 
pengetahuan 

tentang konsep 

matrik     dan 

determinan  serta 
sifat-sifatnya  dan 

mampu 

menyelesaikan 
sistem  persamaan 

linier, , menetukan 

nilai Eigen  dan 

vector Eigen serta 
secara   mandiri 

menerapkannya 

untuk 
menyelesaikan 

suatu permasalahan 

[C4, A2] 

● Rencana 

perkuliahan dan 
kontrak kuliah 

● Pengenalan 

konsep matrik, 

determinan 

matrik dan sifat- 
sifatnya 

● operasi baris 

elementer 

● nilai Eigen, 
vector Eigen 

● penerapan 

matrik, system 

persamaan 

linear dan nilai 

eigen dalam 

bidangenergi 

terbarukan, 

Bentuk: Kuliah 

dengan sistem 

student 

center learning  

(SCL) melalui 

zoom meeting 

via zoom 

meeting 

 

Aktifitas di kelas: 

Metode: 

Diskusi dan studi 

kasus via zoom 

meeting 

 
● Media: 

Komputer dan 

LCD Projector 

melalui visual 

gambar, atau 

gadget , dan 

internet Sumber 

belajar online. 

● TM = 

3x(2x50'), 

Metode: 

Diskusi, 

Studi 

Kasus, 

● TT = 3x 

(2x60') 

RTM 1, 

LKM 1 

● BM = 

3x(2x60') 

Membaca 

referensi 

• Membaca dan 

mendiskusikan 

rencana 

perkuliahan dan 

kontrak kuliah 

• Mereview 

materi yang 

diberikan dan 

menyelesaikan 

studi kasus 

dalam 

memahami, 

menguasai dan 

menerapkan 

konsep matrik 

dan determinan 

serta sifat- 

sifatnya dalam 

menyelesaikan 

masalah. 

• Mendiskusikan 

berbagai 

permasalahan 

dengan konsep 

untuk 

menyelesaikan 

sistem 

persamaan 

linier, 

menetukan nilai 

Eigen dan 

vector Eigen 

Kriteria: 
● Keaktifan 

dan 

kedisplinan 

● Ketepatan 

dan 

penguasaan 

materi 

● Ketepata 

n dan 

penguasa 

naan 

penyeles 

aian 

studi 

kasus 

 

Bentuk test: 

● Tes tulis 

 

Bentuk non- 

test: 

● Tugas 

● Keberanian dan 

keaktifan 

menyampaikan 
pendapat 

● Ketepatan 

dalam 

memahami 
konsep matrik 

● Ketepatan 

dalam 
memahami 

konsep matrik, 

determinan 

serta sifat- 
sifatnya 

● Ketepatan 

dalam 
memahami 

persamaan 

linear dan nilai 
eigen 

● Ketepatan 

dalam 

memahami 
konsep nilai 

eigen dan 

vector eigen 

● Ketepatan 

dalam 

penerapan 

konsep matrik 

dan 

persamaan 

linear dalam 
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     serta secara 

mandiri 

menerapkannya 

untuk 

menyelesaikan 

suatu 

permasalahan 

 bidang 

mekanika 

elekronika 

 

4,5 Mahasiswa mampu 

secara mandiri 
memahami   dan 

menguasai 

pengetahuan 

tentang  sistem 

bilangan real, 

bentuk desimal 
bilangan   real, 

koordinat real, sifat 

keterurutan, 

pengertian  nilai 
mutlak, 

pertidaksamaan, 

koordinat  bidang, 
garis, jarak  dua 

titik,  lingkaran, 

parabola [C4, A2] 

● pengertian 

sistem 

bilangan real, 

bentuk 

desimal 

bilangan real, 

koordinat real, 

sifat urutan, 

●  pengertia

n nilai 

mutlak, 

● pertidaksamaa 

n, koordinat 

bidang, garis, 

jarak dua titik, 

lingkaran, 

parabola. 

Bentuk: Kuliah 

dengan sistem 

student 

center learning  

(SCL) melalui 

zoom meeting 

 
Aktifitas di kelas: 

Metode: 

Diskusi dan studi 

kasus. 

 
● Media: 

Komputer dan 

LCD Projector 

melalui visual 

gambar, atau 

gadget , dan 

internet Sumber 

belajar online. 

● TM = 

2x(2x50'), 

Metode: 

Diskusi, 

Studi 

Kasus, 

● TT = 2x 

(2x60') 

RTM 2, 

LKM2 

● BM = 

2x(2x60') 

Membaca 

referensi 

• Mereview materi 

yang diberikan dan 
menyelesaikan 

studi kasus dalam 

memahami, 

menguasai dan 
menerapkan sistem 

bilangan real, 

bentuk desimal 
bilangan real, 

koordinat real, sifat 

keterurutan, 
pengertian nilai 

mutlak, 

pertidaksamaan, 

koordinat bidang, 
garis, jarak dua 

titik, lingkaran, 

parabola. 
• Mendiskusikan 

berbagai 

permasalahan 
dengan konsep 

bilangan real, 

bentuk desimal 

bilangan real, 
koordinat real, sifat 

keterurutan, 

pengertian nilai 
mutlak, 

pertidaksamaan, 

koordinat bidang, 
garis, jarak dua 

Kriteria: 
● Keaktifan 

dan 

kedisplinan 

● Ketepatan 

dan 

penguasaan 

materi 

● Ketepata 

n dan 

penguasa 

naan 

penyeles 

aian 

studi 

kasus 

 

Bentuk test: 

● Tes tulis 

 
Bentuk non- 

test: 

● Tugas 

● Keberanian 

dan keaktifan 
menyampaika 

n pendapat 

● Ketepatan 

menjelaskan 
konsep, 

pengetahuan 

tentang sistem 
bilangan real, 

bentuk 

decimal 
bilangan real, 

sifat 

keterurutan. 

● Ketepatan 
menjelaskan 

konsep, 

pengertian 
nilai mutlak 

dan 

permasalahan 
nya 

● Ketepatan 

menjelaskan 

konsep, dan 
perhitungan 

pertidaksamaa 

n, koordinat 
bidang, garis, 

jarak dua titik, 

lingkaran, 
parabola. 
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     titik, lingkaran, 

parabola. 

 ● Ketepatan 

dalam 
menjelaskan 

penerapan 

konsep 
tentang sistem 

bilangan real 

bentuk 

desimal 
bilangan real, 

koordinat real, 

sifat 
keterurutan, 

pengertian 

nilai mutlak, 

pertidaksamaa 
n, koordinat 

bidang, garis, 

jarak dua titik, 
lingkaran, 

parabola 

dalam bidang 

mekanika 

elektronika. 

 

6,7 Mahasiswa mampu 

memahami secara 

mandiri konsep 
bilangan kompleks 

dan operasi aljabar, 

bentuk polar dan 
penarikan akar 

persamaan dalam 

sistem bilangan 

kompleks [C4, A2] 

● penjumlahan , 

perkalian, hasil bagi, 

bentuk polar 
●  bilangan 

kompeks beserta 

operasi aljabarnya 
dan penarikan 

akar persamaan 

dalam sistem 

bilangan 
kompleks. 

Bentuk: Kuliah 

dengan sistem 

student 

center learning  

(SCL) melalui 

zoom meeting 

 
Aktifitas di kelas: 

Metode: 

Diskusi dan studi 

kasus. 

 
● Media: 

Komputer dan 

LCD Projector 

melalui visual 

gambar, atau 

gadget , dan 

● TM = 

2x(2x50'), 

Metode: 

Diskusi, 

Studi 

Kasus, 

● TT = 2x 

(2x60') 

RTM 2, 

LKM2 

● BM = 

2x(2x60') 

Membaca 

referensi 

● Mereview 

materi yang 

diberikan dan 

menyelesaikan 

studi kasus 

dalam 

memahami, 

menguasai dan 

menerapkan 

konsep 

bilangan 

kompleks dan 

operasi aljabar, 

bentuk polar 

dan penarikan 

akar persamaan 

dalam sistem 

Kriteria: 
● Keaktifan 

dan 

kedisplinan 

● Ketepatan 

dan 

penguasaan 

materi 

● Ketepata 

n dan 

penguasa 

naan 

penyeles 

aian 

studi 

kasus 

 
Bentuk test: 

● Ketepatan 

menjelaskan 

konsep, 
perhitungan, 

dan bilangan 

kompleks, 
operasi aljabar 

dan bentuk 

polar 

● Ketepatan 
menjelaskan 

konsep, 

perhitungan, 
dan analisis 

penarikan 

akar 

persamaan 
dalam sistem 
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   internet Sumber 

belajar online. 

 bilangan 

kompleks. 

● Mendiskusikan 
berbagai 

permasalahan 

bilangan 

kompeks beserta 
operasi 

aljabarnya dan 

penarikan akar 
persamaan 

dalam sistem 

bilangan 
kompleks 

● Tes tulis 

 

Bentuk non- 
test: 

● Tugas 

bilangan 

kompleks 
● Ketepatan 

menjelaskan 

permasalahan 
dan penerapan 

konsep 

bilangan 

kompleks dan 
operasi 

aljabar, 

bentuk polar 
dan penarikan 

akar 

persamaan 

dalam sistem 
bilangan 

kompleks di 

bidang 
mekatronika. 

 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

9,10 Mahasiswa mampu 

memahami fungsi 

dan konsep limit, 

menghitung limit 
fungsi dan 

menentukan 

kontinuitas fungsi 
fungsi sederhana 

serta secara mandiri 

menerapkannya 

untuk 
menyelesaikan 

suatu permasalahan 

[C4, A2] 

● domain, range, 

operasi fungsi, 

grafik fungsi 

(linier, kuadratik, 
transcendent), 

● limit dan 

kontinuitas 
fungsi, limit dan 

kontinuitas 

fungsi 

trigonimetri 

● Bentuk: Kuliah 

dengan sistem 

student 

center learning  

(SCL) melalui 

zoom meeting 

 
Aktifitas di kelas: 

● Metode: 

Diskusi dan studi 

kasus. 

 
● Media: 

Komputer dan 

LCD Projector 

melalui visual 

gambar, atau 

gadget , dan 

internet Sumber 

belajar online. 

Kuliah: 

● TM = 

2x(2x50'), 

Metode: 

Diskusi, 

Studi 

Kasus, 

● TT = 3x 

(2x60') 

RTM 5, 

LKM 5 

● BM = 

2x(2x60') 

Membaca 

referensi 

● Mereview materi 

yang diberikan 

dan 

menyelesaikan 

studi kasus dalam 

memahami, 

menguasai dan 

menerapkan 

fungsi dan konsep 

limit, menghitung 

limit fungsi dan 

menentukan 

kontinuitas fungsi 

fungsi sederhana 

serta secara 

mandiri 

menerapkannya 

untuk 

menyelesaikan 

suatu 

Kriteria: 
● Keaktifan 

dan 

kedisplinan 

● Ketepatan 

dan 

penguasaan 

materi 

● Ketepata 

n dan 

penguasa 

naan 

penyeles 

aian 

studi 

kasus 

 

Bentuk test: 

● Tes tulis 

● Ketepatan 

menjelaskan 

konsep limit 

fungsi 
● Ketepatan 

menghitung 

dan analisis 
kontinuitas 

fungsi 

sederhana 

● Ketepatan 
menjelaskan 

terapan fungsi 

dan konsep 
limit, 

menghitung 

limit fungsi 
dan 

menentukan 

kontinuitas 
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     permasalahan di 

bidangenergi 

terbarukan. 

● Mendiskusikan 

berbagai 

permasalahan 

limit dan 

kontinuitas 

fungsi, limit dan 

kontinuitas fungsi 
trigonimetri 

Bentuk non- 

test: 

● Tugas 

fungsi fungsi 

sederhana. 

 

11,12,13 Mahasiswa    secara 
mandiri   mampu 

memahami      dan 

menguasai konsep 
turunan    fungsi, 

dapat menurunkan 

fungsi   explisit 

maupun  implisit, 
menentukan    titik 

ekstrim,   interval 

fungsi naik/turun, 
interval 

kecekungan     dan 

menerapkannya 
pada  masalah 

optimasi   fungsi, 

Deret 

Taylor/Maclaurin 
dan  mampu 

menghitung    limit 

bentuk taktentu 
dan    dapat 

menerapkan aturan 

rantai  serta 

menerapkannya 
dalam

 bidang

energi terbarukan 
[C4, A2] 

● definisi turunan, 

aturan-aturan 

diferensisasi (untuk 

fungsi polynomial, 
rasional, 

transcendent dan 

trigonometri), 

●  aturan 
rantai dan 

turunan fungsi 

implisit. 

ekstrim, interval 

fungsi naik/turun, 

interval 

kecekungan dan 

menerapkannya 

pada masalah 

optimasi fungsi, 

Deret 

Taylor/Maclaurin 

● Bentuk: Kuliah 

dengan sistem 

student 

center learning  

(SCL) melalui 

zoom meeting 

 
Aktifitas di kelas: 

● Metode: 

Diskusi dan studi 

kasus. 

 
● Media: 

Komputer dan 

LCD Projector 

melalui visual 

gambar, atau 

gadget , dan 

internet Sumber 

belajar online. 

Kuliah: 

● TM = 

3x(2x50'), 

Metode: 

Diskusi, 

Studi 

Kasus, 

● TT = 3x 

(2x60') 

RTM 5, 

LKM 5 

● BM = 

3x(2x60') 

Membaca 

referensi 

● Mereview materi 
yang diberikan dan 

menyelesaikan studi 

kasus dalam 
memahami, 

menguasai dan 

menerapkan 

turunan, aturan- 
aturan diferensisasi 

(untuk fungsi 

polynomial, 
rasional, 

transcendent dan 

trigonometri), 
aturan rantai dan 

turunan fungsi 

implisit.ekstrim, 

interval fungsi 
naik/turun, interval 

kecekungan dan 

menerapkannya 
pada masalah 

optimasi fungsi, 

Deret 

Taylor/Maclaurin 
● Mendiskusikan 

berbagai 

permasalahan 
aturan rantai dan 

turunan fungsi 
implisit.ekstrim, 

Kriteria: 
● Keaktifan 

dan 

kedisplinan 

● Ketepatan 

dan 

penguasaan 

materi 

● Ketepata 

n dan 

penguasa 

naan 

penyeles 

aian 

studi 

kasus 

 

Bentuk test: 

● Tes tulis 

 

Bentuk non- 

test: 

Tugas 

● Ketepatan 
menjelaskan 

konsep, 

perhitungan dan 
analisis konsep 

turunan fungsi 

● Ketepatan 

menjelaskan 
konsep, 

perhitungan dan 

analisis turunan 
fungsi explisit dan 

implisit 

● Ketepatan 
menjelaskan 

konsep, 

perhitungan dan 

analisis aturan 
rantai 

● Ketepatan 

menjelaskan titik 
ekstrim, interval 

fungsi naik/turun, 

interval 

kecekungan dan 
menerapkannya 

pada masalah 

optimasi fungsi, 
Deret 

Taylor/Maclaurin 
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     interval fungsi  ● Ketepatan 

menjelaskan 
penerapan konsep 

turunan fungsi, 

dapat menurunkan 
fungsi explisit 

maupun implisit, 

dan dapat 

menerapkan aturan 
rantai serta 

menerapkannya 

dalam bidang 
mekatronika 

 
naik/turun, interval 

kecekungan dan 

menerapkannya 
pada masalah 

optimasi fungsi, 

Deret 

Taylor/Maclaurin 

14,15 Mahasiswa mampu 
secara mandiri 

memahami     dan 

menguasai konsep 
integral dan mampu 

menyelesaikan 

integral 

menggunakan 
teorema 

fundamental 

kalkulus   serta 
menerapkannya 

dalam 

menyelesaikan 
permasalahan 

dalam 

 bidange

nergi terbarukan   [C4, 
A2] 

● turunan dan anti 

turunan, 

● integral tak tentu , 

sifat linear integral 
tak tentu, 

● rumus-rumus dasar 

integral tak tentu, 
integral tak tentu 

dengan substitusi 

● Bentuk: Kuliah 

dengan sistem 

student  center 

learning  (SCL) 

melalui zoom 

meeting 

melalui zoom 

meeting via 

zoom meeting 

 

Aktifitas di kelas: 

● Metode: 

Diskusi dan studi 

kasus. 

 
● Media: 

Komputer dan 

LCD Projector 

melalui visual 

gambar, atau 

gadget , dan 

internet Sumber 

belajar online. 

Kuliah: 

● TM = 

2x(2x50'), 

Metode: 

Diskusi, 

Studi 

Kasus, 

● TT = 2x 

(2x60') 

RTM 5, 

LKM 5 

● BM = 

2x(2x60') 

Membaca 

referensi 

● Mereview materi 
yang diberikan dan 

menyelesaikan studi 

kasus dalam 
memahami, 

menguasai dan 

menerapkan integral 

tak tentu , sifat 
linear integral tak 

tentu, rumus-rumus 

dasar integral tak 
tentu, integral tak 

tentu dengan 

substitusi 
● Mendiskusikan 

berbagai 

permasalahan 

menerapkan integral 
tak tentu , sifat 

linear integral tak 

tentu, rumus-rumus 
dasar integral tak 

tentu, integral tak 

tentu dengan 

Kriteria: 
● Keaktifan 

dan 

kedisplinan 

● Ketepatan 

dan 

penguasaan 

materi 

● Ketepata 

n dan 

penguasa 

naan 

penyeles 

aian 

studi 

kasus 

 

Bentuk test: 

● Tes tulis 

● Keberanian dan 
keaktifan 

menyampaikan 

pendapat 
● Ketepatan 

menjelaskan 

konsep, 

perhitungan dan 
analisis konsep 

integral 

● Ketepatan 
menjelaskan 

konsep, 

perhitungan dan 
analisis teorema 

fundamental 

● Ketepatan 

menjelaskan 
konsep, 

perhitungan dan 

analisis dan 
penerapan konsep 

integral dan 

mampu 

20 



   substitusi 
Bentuk non- 

test: 

Tugas 

menyelesaikan 

integral 
menggunakan 

teorema 
fundamental 

 



       kalkulus serta 

menerapkannya 
dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 
dalam 

bidangenergi 

terbarukan. 

 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 

 
 
 

Keterangan : BKPM : Buku Kerja Praktik Mahasiswa CPL sub CPMK 
 TM : Tatap Muka 
 TT : Tugas terstruktur 
 BM : Belajar Mandiri 

 PR : Praktek 

 PL : Pembuatan Laporan 

a. Catatan:   

1. Capaian pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, 

penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk 

pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan 

3. CP Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap 

bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata Kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan 

akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Kriteria penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator – indikator 

yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif atau 

kualitatif. 

6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan 

atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

7. Peraturan akademik: 

a. Kebijakan proses pembelajaran terkait Mata Kuliah (Panduan penilaian, plagiarisme, keterlambatan pengumpulan tugas, dll) 

b. Mahasiswa berkebutuhan khusus 

c. Sumber-sumber bantuan proses pembelajaran (Text book, modul, suplement reading) 

d. Sumber-sumber pendukung bantuan pembelajaran (Student Counseling, Student Academic Success, dll) 

8. Informasi dosen pengampu (Alamat e-mail rofii@polije.ac.id, kontak HP 081336512142, alamat kantor Jl. Mastrip Jember) 

mailto:rofii@polije.ac.id


9. Keterangan: TM = kegiatan Tatap Muka, T=Tugas Terstruktur dan Tugas Mandiri 

10.Daftar Referensi: 

1. Anton, H. dkk, Calculus, 10-th edition, John Wiley & Sons, New York, 2012 

2. Purcell, J, E, Rigdon, S., E., Calculus, 9-th edition, Prentice-Hall, New Jersey, 2006 

3. Kreyzig, E, Advanced Engineering Mathematics, 10-th edition, John Wiley & Sons, Singapore, 2011 
4. James Stewart , Calculus, ed.7, Brooks/cole-Cengage Learning, Canada,2012 



b. Tugas mahasiswa dan penilaian 

 

Minggu Bahan 

kajian/materi 

Pembelajaran 

Tugas Waktu Penilaian Indikator Bobot 

1,2,3 Mereview materi yang Mandiri Mempelajari mengenai 120 menit - Ketepatan dalam  
 diberikan dan  konsep matrik dan   memahami konsep 

 menyelesaikan studi  determinan serta sifat-   matrik dan determinan 

 kasus dalam 

memahami, menguasai 

dan menerapkan 

konsep matrik dan 

determinan serta sifat- 

 sifatnya   serta sifat-sifatnya 

 Terstrukur Menyelesaikan studi 

kasus penerapan 

konsep matrik dan 

determinan 

60 menit 0 -100 
100 = tepat sesuai konsep 75 

= tepat, tapi kurang sesuai 

konsep 

60 = kurang tepat dalam 
menjawab 

Ketepatan dalam 

menyelesaikan studi 

kasus 

10 

 sifatnya dalam     

 menyelesaikan     

 masalah.     

4,5 Mereview materi yang 

diberikan dan 
menyelesaikan studi 

kasus dalam memahami, 

menguasai dan 

menerapkan sistem 
bilangan real, bentuk 

desimal bilangan real, 

koordinat real, sifat 
keterurutan, pengertian 

nilai mutlak, 

pertidaksamaan, 
koordinat bidang, garis, 

jarak dua titik, 

lingkaran, parabola. 

Mandiri Mempelajari konsep 

menerapkan sistem bilangan 

real, bentuk desimal bilangan 

real, koordinat real, sifat 

keterurutan, pengertian nilai 

mutlak, pertidaksamaan, 

koordinat bidang, garis, jarak 

dua titik, lingkaran, parabola 

60 menit - Ketepatan dalam 

menerapkan sistem 

bilangan real, bentuk 

desimal bilangan real, 

koordinat real, sifat 

keterurutan, pengertian 

nilai mutlak, 

pertidaksamaan, 

koordinat bidang, garis, 

jarak dua titik, 

lingkaran, parabola 

 

Tersturktur Menghitung dan menerapkan 

sistem bilangan real, bentuk 

desimal bilangan real, 
koordinat real, sifat 

keterurutan, pengertian nilai 

mutlak, pertidaksamaan, 

koordinat bidang, garis, jarak 

dua titik, lingkaran, parabola 

60 menit 0 -100 

100 = tepat sesuai konsep 75 
= tepat, tapi kurang sesuai 

konsep 

60 = kurang tepat dalam 

menjawab 

Ketepatan dalam 

menjawab soal 

dalam menerapkan 

sistem bilangan 

real, bentuk desimal 

bilangan real, 

koordinat real, sifat 

10 

     keterurutan,  

     pengertian nilai  

     mutlak,  



      pertidaksamaan, 

koordinat bidang, 

garis, jarak dua 

titik, lingkaran, 

parabola 

 

6,7 Menjawab tugas Mandiri Mempelajari mengenai 

menyelesaikan studi kasus 

dalam memahami, menguasai 

dan menerapkan konsep 
bilangan kompleks dan operasi 

aljabar, bentuk polar dan 

penarikan akar persamaan 

dalam sistem bilangan 
kompleks. 

120 menit - Ketepatan dalam 

menyelesaikan studi 

kasus dalam 

memahami, 

menguasai dan 

menerapkan konsep 

bilangan kompleks 

dan operasi aljabar, 

bentuk polar dan 

penarikan akar 

persamaan dalam 

sistem bilangan 
kompleks. 

 
 Mereview materi    

 yang diberikan dan    

 menyelesaikan studi    

 kasus dalam    

 memahami,    

 menguasai dan    

 menerapkan konsep    

 bilangan kompleks    

 dan operasi aljabar,    

 bentuk polar dan    

 penarikan akar    

 persamaan dalam 

sistem bilangan 

kompleks. 

   

Tersturktur Menyelesaikan studi 

kasus dalam 

menyelesaikan studi kasus 

120 menit 0 -100 
100 = tepat sesuai konsep 

75 = tepat, tapi kurang 

sesuai konsep 

60 = kurang tepat dalam 

menjawab 

Ketepatan dalam 

menyelesaikan 

studi kasus dalam 

10 

   dalam memahami,  memahami,  

   menguasai dan menerapkan  menguasai dan  

   konsep bilangan kompleks  menerapkan  

   dan operasi aljabar, bentuk  konsep bilangan  

   polar dan penarikan akar  kompleks dan  

   persamaan dalam sistem  operasi aljabar,  

   bilangan kompleks dalam  bentuk polar dan  

   bidangenergi terbarukan.  penarikan akar  

     persamaan dalam  

     sistem bilangan  

     kompleks dalam  

     bidang  

     mekatronika  

9,10 ● Mereview materi 

yang diberikan dan 

menyelesaikan studi 

Mandiri Membuat makalah analisa 

permasalahan dalam 

bidangenergi terbarukan yang dapat 

60 menit - Ketepatan dalam 

menganalisa 

permasalahan 

10 



 kasus dalam 

memahami, 

menguasai dan 

menerapkan fungsi 

dan konsep limit, 

menghitung limit 

fungsi dan 

menentukan 

kontinuitas fungsi 

fungsi sederhana 

serta secara mandiri 

menerapkannya 

untuk 

menyelesaikan suatu 

permasalahan di 

bidangenergi 

terbarukan. 

 diselesaikan melalui konsep 

limit 

  dalam 

bidangenergi 

terbarukan yang 

dapat diselesaikan 

melalui konsep 

limit 

 

Terstruktur Menyelesaiakan 

permasalahan dalam 

menerapkan fungsi dan 

konsep limit, menghitung 

limit fungsi dan menentukan 

kontinuitas fungsi fungsi 

sederhana serta secara 

mandiri menerapkannya 

untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan di 

bidangenergi terbarukan 

60 menit 0 -100 
100 = tepat sesuai konsep 

75 = tepat, tapi kurang 

sesuai konsep 

60 = kurang tepat dalam 

menjawab 

Ketepatan dalam 

menyelesaiakan 

dalam menerapkan 

fungsi dan konsep 

limit, menghitung 

limit fungsi dan 

menentukan 

kontinuitas fungsi 

fungsi sederhana serta 

secara mandiri 

menerapkannya untuk 

menyelesaikan suatu 

permasalahan di 

bidangenergi terbarukan 

10 



11,12,13 Mereview materi yang 

diberikan dan 
menyelesaikan studi 

kasus dalam 

memahami, 
menguasai dan 

menerapkan turunan, 

aturan-aturan 

diferensisasi (untuk 
fungsi polynomial, 

rasional, transcendent 

dan trigonometri), 
aturan rantai dan 

turunan fungsi 

implisit.ekstrim, 

interval fungsi 
naik/turun, interval 

kecekungan dan 

menerapkannya pada 

Mandiri Mempelajari studi kasus 

dalam memahami, 

menguasai dan 

menerapkan turunan, 

aturan-aturan diferensisasi 

(untuk fungsi polynomial, 

rasional, transcendent dan 

trigonometri), aturan 

rantai dan turunan fungsi 

implisit.ekstrim, interval 

fungsi naik/turun, interval 

kecekungan dan 

menerapkannya pada 

masalah optimasi fungsi, 

Deret Taylor/Maclaurin 

60 menit - ● Ketepatan dalam 

mempelajari studi 

kasus dalam 

memahami, 

menguasai dan 

menerapkan 

turunan, aturan- 

aturan diferensisasi 

(untuk fungsi 

polynomial, 

rasional, 

transcendent dan 

trigonometri), 

aturan rantai dan 

turunan fungsi 

implisit.ekstrim, 

interval fungsi 

naik/turun, interval 
kecekungan dan 

 



 masalah optimasi 

fungsi, Deret 
Taylor/Maclaurin 

    menerapkannya 

pada masalah 

optimasi fungsi, 

Deret 

Taylor/Maclaurin 

 

Tersturktur Menyelesaikan studi kasus 

dalam memahami, 

menguasai dan menerapkan 

turunan, aturan-aturan 

diferensisasi (untuk fungsi 

polynomial, rasional, 

transcendent dan 

trigonometri), aturan rantai 

dan turunan fungsi 

implisit.ekstrim, interval 

fungsi naik/turun, interval 

kecekungan dan 

menerapkannya pada 

masalah optimasi fungsi, 

Deret Taylor/Maclaurin 

60 menit 0 -100 
100 = tepat sesuai konsep 

75 = tepat, tapi kurang 

sesuai konsep 

60 = kurang tepat dalam 

menjawab, 

Ketepatan dalam 

menyelesaikan studi 

kasus dalam 

memahami, 

menguasai dan 

menerapkan turunan, 

aturan-aturan 

diferensisasi (untuk 

fungsi polynomial, 

rasional, transcendent 

dan trigonometri), 

aturan rantai dan 

turunan fungsi 

implisit.ekstrim, 

interval fungsi 

naik/turun, interval 

kecekungan dan 

menerapkannya pada 

masalah optimasi 

fungsi, Deret 

Taylor/Maclaurin 

10 

14,15 Mereview materi yang 
diberikan dan 

menyelesaikan studi 

kasus dalam 
memahami, menguasai 

dan menerapkan 

integral tak tentu , sifat 

linear integral tak 
tentu, rumus-rumus 

dasar integral tak tentu, 

integral tak tentu 

dengan substitusi 

Mandiri Mempelajarai studi kasus 
dalam memahami, menguasai 

dan menerapkan integral tak 

tentu , sifat linear integral tak 
tentu, rumus-rumus dasar 

integral tak tentu, integral tak 

tentu dengan substitusi 

60 menit - Ketepatan dalam 
menentukan studi 

kasus dalam 

memahami, menguasai 
dan menerapkan 

integral tak tentu , sifat 

linear integral tak 

tentu, rumus-rumus 
dasar integral tak 

tentu, integral tak tentu 

dengan substitusi 

 



  Tersturktur menyelesaikan studi kasus 

dalam memahami, menguasai 
dan menerapkan integral tak 

tentu , sifat linear integral tak 

tentu, rumus-rumus dasar 
integral tak tentu, integral tak 

tentu dengan substitusi 

60 menit 0 -100 
100 = tepat sesuai konsep 

75 = tepat, tapi kurang 

sesuai konsep 

60 = kurang tepat dalam 

menjawab, 

Ketepatan dalam 

menyelesaikan studi 
kasus dalam 

memahami, menguasai 

dan menerapkan 
integral tak tentu , sifat 

linear integral tak 

tentu, rumus-rumus 

dasar integral tak 
tentu, integral tak tentu 

dengan substitusi 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c. Penilaian 

Proses penilaian pada mata kuliah ini dibedakan dalam 4 komponen, diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Kehadiran 

Komponen ini memiliki poin sebesar 10% dari total pertemuan tatap muka di kelas (14). Kehadiran merupakan salah satu komponen penunjang dalam 

melakukan proses penilaian karena setiap pertemuan akan membahas berbagai macam model persoalan yang akan didiskusikan bersama. Setiap 

persoalan yang dilontarkan menuntut adanya peran aktif mahasiswa untuk dapat mengemukakan pendapat mereka dengan baik. Keaktifan mahasiswa 

akan dijadikan nilai tambah secara objektif untuk penilaian akhir. 

b. Tugas 

Selama 1 semester, mahasiswa akan diberikan 6 tugas yang diberikan sebanyak 3x sebelum UTS dan 3x setelah UTS. Komponen keseluruhan tugas 

memiliki poin sebesar 30%. 

c. UTS (Ujian Tengah Semester) 

UTS dilakukan pada pertemuan ke 8 dari keseluruhan total pertemuan melalui ujian tertulis, praktek atau mini project yang akan dipresentasikan. Materi 

yang diujikan adalah materi pertemuan 1 sampai dengan 7, dengan bobot yang diberikan sebesar 30%. 



d. UAS (Ujian Akhir Semester) 

UAS dilakukan pada pertemuan ke 16 dari keseluruhan total pertemuan melalui ujian tertulis, praktek atau mini project yang akan dipresentasikan. 

Materi yang diujikan adalah materi setelah UTS yaitu materi pada pertemuan 9 sampai dengan 15, dengan bobot yang diberikan sebesar 30%. 

Catatan : 

- Tidak berlaku ujian susulan baik UTS maupun UAS kecuali kepada mahasiswa yang diberikan izin khusus seperti sakit (disertai dengan surat dokter dan surat 

dari orang tua/wali), atau terlibat dalam kegiatan akademik di luar kampus (disertai dengan surat izin yang ditanda tangani oleh KAPRODI) 

- Tidak berlaku perbaikan nilai Tugas, UTS maupun UAS kecuali diikuti oleh seluruh peserta mata kuliah 

d. Bobot penilaian 

Bobot keaktifan dan kehadiran = 10%  

Bobot Nilai Harian (NH) nilai tugas terstruktur = 30% 

Bobot Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) 

Bobot Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) 

= 30% 

= 40% 

Nilai Akhir = 10% kehadiran +30%NH + 30% UTS + 30% UAS 

Jember, 10 Agustus 2020 

Mengetahui 
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