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INSTITUT KEGURUAN  DAN ILMU PENDIDIKAN SILIWANGI (IKIP SILIWANGI) 
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN SAINS 
 
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semester Tgl Penyusunan 

Analisis Real  2 3 Febuari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang RPS Koordinator Bidang Keahlian  Ka PRODI 

 
 

 
 
 

Dr. Rippi Maya, M.Pd 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

apaian 
Pembelajaran (CP) 
 
Parameter: 
S = Sikap 
 
PP = Penguasaan 
Pengetahuan 
 
KU = Keterampilan 
Umum 
 
KK = Keterampilan 
Khusus 

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

CP-SA Mampu mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. 

CP-SB Mampu mengelola sumber daya pendidikan matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara 
bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

CP-SC Mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun 
internasional. 

CP-PPA Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik 
matematika. 

CP-PPB Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, melaksanakan 
dan melakukan evaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS. 

CP-KUA Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melakukan 
perencanaan,  pengelolaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran inovatif, dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi 
pada kecakapan hidup (life skills) 

CP-KUB Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 
penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 

CP-KK Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melaksanakan 
mathematical enrepreneurship dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

 

  

Prof. Dr. Hj. Utari Sumarmo 
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 CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Menguasai konsep matematika (struktur aljabar) yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan 

menengah (PPA1) 

CPMK2 Menguasai konsep matematika (struktur aljabar) yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya (PPA2) 

Diskripsi Singkat MK Kuliah ini merupakan pengantar sekaligus pembahasan secara mendalam mengenai konsep bilangan real, sifat kelengkapan bilangan real, lebih 
jauh tentang bilangan real, barisan, sub barisan dan barisan Chauchy, deret dan kekonvergenannya. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1 Sifat-sifat Aljabar dan Urutan Himpunan Bilangan Real 

2 Nilai Mutlak dan Garis Bilangan 

3 Sifat Kelengkapan Himpunan Bilangan Real 

4 Aplikasi Sifat-sifat Supremum  

5 Barisan dan Limitnya 

6 Ujian Tengah Semester (UTS) 

7 Teorema-teorema Limit 

8 Barisan Monoton 

9 Sub Barisan dan Eksistensi Sub Barisan Monoton 

10 Teorema Bolzano-Weierstrass 

11 Kriteria Cauchy 

12 Barisan Divergen Sejati 
 

Daftar Referensi Utama:  

Bartle, R.G. and Sherbert, D.R. (2011). Introduction to Real Analysis, 4th  ed. New York: John Wiley and Sons, Inc. 

Pendukung:  

Binmore, K.G. (2001). Mathematical Analysis: A Straightforward Approach. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. 
Ross, K.A. (2013). Elementary Analysis. New York: Springer Science + Business Media 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

- Notebook & LCD Projector 

Nama Dosen 
Pengampu 

Dr. Rippi Maya, M.Pd. 

Matakuliah 
prasyarat (Jika ada) 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & Bentuk  Indikator 
 

Bobot (%) 

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

1 Mampu menggunakan 
sifat-sifat aljabar dan 
urutan di R beserta 
teoremanya dalam 
menyelesaikan soal. 

Sifat-sifat Aljabar dan 
Urutan 

Ekspositori dan 

diskusi 

2x50” Mengkaji soal-soal yang 
berhubungan dengan 
sifat-sifat aljabar dan 
urutan di R beserta 
teoremanya. 

Kriteria: 
ketepatan 
 
Bentuk non-test: 
Menyelesaikan 
permasalahan 
menggunkan 
sifat-sifat aljabar 
dan urutan 

Keterampilan 
menyelesaikan 
soal dengan sifat-
sifat aljabar dan 
urutan di R beserta 
teoremanya. 

5 

2. 1. Mampu 
memahami 
definisi dan 
teorema nilai 
mutlak.  

2. Mampu 

memahami 

ketaksamaan 

segitiga dan 

penggunaannya. 

Nilai Mutlak dan Garis 
Bilangan 

Konstruktivisme 
dan diskusi 

2x50” Membuktikan teorema 
nilai mutlak dan 
ketaksamaan segitiga. 

Kriteria: 
keterampilan 
 
Bentuk non-test: 
Memahami 
definisi dan 
teorema nilai 
mutlak dan 
ketaksamaan 
segitiga 

 

Kebenaran 
membuktikan 
teorema nilai 
mutlak dan 
ketaksamaan 
segitiga. 

5 

3 1. Memahami 
definisi himpunan 
terbatas di atas 
dan di bawah 

2. Mampu 
memahami 
konsep 
supremum dan 
infimum dari 
suatu himpunan 

3. Mampu 
memahami sifat-
sifat kelengkapan 
himpunan 
bilangan real 

Sifat Kelengkapan 
Himpunan Bilangan Real 

Ekspositori  2x50” Memahami konsep batas 
atas dan batas bawah dari 
suatu himpunan dan 
menentukan supremum 
serta infimum dari 
himpunan tersebut serta 
memahami sifat 
kelengkapan dari suatu 
himpunan bilangan real 

Kriteria: 
Ketepatan  
 
Bentuk non-test: 
Memahami 
konsep batas atas 
dan batas bawah 
dan konsep 
supremum dan 
infimum serta 
sifat kelengkapan 
bilangan real 

Ketepatan dan 
kemampuan 
mencari batas atas 
dan batas bawah 
dari suatu contoh 
himpunan dan 
menentukan 
supremum serta 
infimum dari 
contoh himpunan 
tersebut. 

5 

4 Memahami aplikasi Aplikasi Sifat-sifat Ekspositori  2x50” Memahami aplikasi sifat- Kriteria: Membuktikan 5 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & Bentuk  Indikator 
 

Bobot (%) 

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

sifat-sifat supremum, 
sifat Archimedian, 
densitas bilangan 
rasional di R 

Supremum sifat supremum dalam 
fungsi, sifat Archimedian, 
densitas bilangan rasional 
dan dapat membuktikan 
sifat-sifatnya, eksistensi 
akar dua serta teorema 
densitas 

Ketepatan dan 
kebenaran 
 
Bentuk non-test: 
Memahami 
aplikasi sifat-sifat 
supremum dan 
infimum, sifat 
Archimedian  
serta konsep 
densitas bilangan 
rasional 

teorema tentang 
sifat-sifat 
supremum, 
Archimedian, dan 
densitas bilangan 
rasional di R 

5 Mampu memahami 
konsep barisan 
bilangan real, limit 
barisan, ketunggalan 
limit dan konvergensi 
barisan 

Barisan dan Limitnya Ekspositori  2x50” Mengenal definisi barisan 
bilangan real, 
menentukan limit barisan, 
teorema ketunggalan limit 
dan kekonvergenan 
barisan serta memberikan 
contoh-contohnya 

Kriteria: 
Ketepatan  
 
Bentuk non-test: 
dapat 
memberikan 
contoh-contoh 
barisan 
konvergen 

Kemampuan 
mengenal definisi 
barisan bilangan 
real dan 
kekonvergenan 
barisan serta 
memberikan 
contoh-contohnya. 

10 

6 

Ujian Tengah Semester 

30 

7 Mampu memahami 
teorema-teorema 
tentang barisan yang 
terbatas dan barisan 
konvergen 

Teorema-teorema Limit Ekspositori  2x50” Memahami definisi 
barisan terbatas, dapat 
memberikan contoh 
barisan terbatas dan 
dapat membuktikan 
beberapa teorema 
tentang barisan yang 
konvergen 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
Ketajaman 
 
Bentuk tes dan 
atau non-test: 
Memahami 
definisi barisan 
terbatas dan 
dapat  memberi 
contoh barisan 
terbatas 

Kemampuan 
membuktikan 
beberapa teorema 
tentang 
kekonvergenan 
barisan bilangan 
real serta 
menggunakan 
definisi dan 
teorema limit 
barisan bilangan 
real dalam 

5 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & Bentuk  Indikator 
 

Bobot (%) 

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

pemecahan 
masalah 

8 Mampu memahami 
teorema 
kekonvergenan 
monoton dan 
aplikasinya dalam 
menghitung akar 
kuadrat bilangan 
positif 

Barisan Monoton Ekspositori  2x50” Membuktikan beberapa 
teorema tentang 
kekonvergenan barisan 
bilangan real dan 
memahami definisi 
barisan monoton sert 
membuktikan 
teoremanya 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
Ketajaman 
 
Bentuk tes dan 
atau non-test: 
Dapat memahami 
teorema 
kekonvergenan 
monoton dan 
aplikasinya 

Kemampuan 
membuktikan 
beberapa teorema 
tentang 
kekonvergenan 
barisan bilangan 
real serta 
menggunakan 
definisi dan 
teorema limit 
barisan bilangan 
real dalam 
pemecahan 
masalah.  

5 

9 Mampu memahami 
definisi sub barisan, 
kriteria divergensi 
barisan dan eksistensi 
sub barisan monoton 
serta ekivalensi 
beberapa barisan 
divergen 

Sub Barisan dan Eksistensi 
Sub Barisan Monoton 

Ekspositori  2x50” Memahami definisi sub 
barisan, konvergensi sub 
barisan, barisan divergen 
dan membuktikan 
teorema sub barisan 
monoton dan dapat 
memberi contoh barisan 
yang divergen 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk tes dan 
atau non-test: 
Dapat 
memberikan 
contoh sub 
barisan monoton, 
memberikan 
contoh barisan 
divergen 

Membuktikan sub 
barisan yang 
konvergen, 
menentukan 
ekivalensi barisan 
divergen, memberi 
contoh barisan 
divergen dan 
membuktikan 
teorema sub 
barisan monoton 

10 

10 Mampu memahami 
teorema Bolzano-
Weierstrass dan dapat 
menentukan contoh 
sub barisan yang 
konvergen 

Teorema Bolzano-
Weierstrass 

Ekspositori dan 

diskusi 

2x50” Memahami definisi sub 
barisan dan membuktikan 
teorema Bolzano-
Weierstrass dan memberi 
contoh sub barisan yang 
konvergen  

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk tes dan 
atau non-test: 
Dapat 
memberikan 
contoh sub 

Membuktikan 
Teorema  Bolzano-
Weierstrass dan  
sub barisan yang 
konvergen 

5 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & Bentuk  Indikator 
 

Bobot (%) 

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

barisan yang 
konvergen 

11 Mampu menentukan 
barisan Cauchy 
berdasarkan kriteria 
konvergensi Cauchy 

Kriteria Cauchy Ekspositori  2x50” Memahami definisi dan 
teorema barisan Cauchy 
dan menggunakannya 
dalam pemecahan 
masalah 

Kriteria: 
Ketepatan  
 
Bentuk non-test: 
dapat 
menentukan 
barisan Chaucy 

Kemampuan 
menghayati  
definisi dan 
teorema barisan 
Cauchy dan 
menggunakannya 
dalam pemecahan 
masalah 

5 

12 Mampu memahami 
sifat-sifat dasar deret 
tak terhingga dan uji 
kekonvergenan deret 

Barisan Divergen Sejati 
 

Ekspositori dan 

diskusi 

2x50” Menghayati sifat-sifat 
dasar deret dan 
kekonvergenan deret 

Kriteria: 
Ketelitian dan 
ketajaman 
 
Bentuk non-test: 
dapat 
menggunakan 
sifat dasar deret 
dan 
kekonvergenan 
deret 

Kemampuan 
menganalisis sifat-
sifat dasar deret 
dan 
kekonvergenan 
deret 

5 

13 Mampu memahami 
sifat-sifat 
Kekonvergenan 
Mutlak dan Bersyarat 

Kekonvergenan Mutlak 
dan Bersyarat 

Ekspositori dan 

diskusi 

2x50” Menghayati sifat-sifat 
Kekonvergenan Mutlak 
dan Bersyarat 

Kriteria: 
Ketelitian dan 
Ketajaman 
 
Bentuk tes dan 
atau non-test: 
Menggunakan 
sifat-sifat 
kekonvergenan 
mutkak dan 
bersyarat dalam 
memecahkan 
masalah 

Kemampuan 
menganalisis sifat-
sifat 
Kekonvergenan 
Mutlak dan 
Bersyarat 

5 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & Bentuk  Indikator 
 

Bobot (%) 

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

14 
Ujian Akhir Semester 40 

 
 
 
 
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, ketrampulan 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. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria 
penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun 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. 
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INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)SILIWANGI 

FAKULTAS PASCASARJANA 

JURUSAN/PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Nama Mata Kuliah 

 

Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semes- 

Ter  

Tgl Penyusunan 

Inovasi Pendidikan   2 1 25 Februari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang RPS Direktur Pascasarjana Ka PRODI 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari Sumarmo 

 

 

Dr. Hj. Eusi Eti Rohaeti, M.Pd. 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari Sumarmo 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = Keterampilan 

Umum 

 

KK = Keterampilan 

Khusus 

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

CP-SA Memiliki budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif,  dan bersikap ulet, tangguh, bekerja keras, teliti, percaya 

diri, senang belajar, terbuka, bertanggung jawab, jujur, menghargai pendapat dan bekerjasama dengan orang lain. 

CP-SB Menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab, jujur, dalam  mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan 

matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. 

CP-SC. Menunjukkan budaya rasional,  kritis, kreatif,  bekerja keras, terbuka, jujur dalam  mengelola sumber daya pendidikan 

matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab kepada pemangku 

kepentingan. 

CP-SD. Menunjukkan  budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif, percaya diri, terbuka, bertanggung jawab, jujur, 

menghargai pendapat dalam bekerjasama, berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik 

lokal, nasional, regional, maupun internasional. 

CP-PPA Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik 

matematika 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, 

melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS. 
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Capaian 

Pembelajaran (CP) 

(lanjutan) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = Keterampilan 

Umum 

 

KK = Keterampilan 

Khusus 

 

MK = Mata Kuliah 

CP-KUA Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melakukan 

perencanaan,  pengelolaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran inovatif, dengan memanfaatkan IPTEKS yang 

berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

CP-KUB Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 

CP-KK1 Terampil merancang, menyusun, dan melaksanakan \ beragam hard skill matematik SM serta mengkomunikasikannya 

sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. 

CP-KK2 Mampu mendalami prinsip dan aturan penyusunan instrumen dan  pembelajarannya melalui riset pendidikan matematika 

dan menghasilkan  menghasilkan karya inovatif dan teruji; 

CP-KK3 Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan matematika dan pendidikan matematika yang menjadi objek penelitiannya dan 

memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Menguasai pengertian inovasi, inovasi pendidikan, pentingnya inovasi, dan menerapkannya dalam  pembelajaran dan 

penelitian pendidikan matematika sesuai kaidah yang berlaku; 

CPMK2 Mampu menerapkan pembentukan inovasi, proses pengambilan adopsi inovasi dalam melakasanakan tugas-tugas 

profesional  

CPMK3 Mampu menerapkan prinsip-prinsip inovasi, kategori dalam adopter, peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan 

melalui penelitian ilmiah, berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam konteks implementasi IPTEKS  dan 

menerapkan nilai humaniora dalam bentuk tesis pendidikan matematika atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam 

laman perguruan tinggi, atau makalah yang dimuat  di jurnal ilmiah terakreditasi  

CPMK4 Mampu menerapkan proses pengambilan keputusan inovasi dalam melaksanakan tugas =tugas profesionalnya 

CPMK5 Mampu memilih dan memodifikasi inovasi pendidikan matematika dari negara lain untuk diterapkan dalam inovasi 

pendidikan matematika di Indonesia  

CPMK6 Mampu merancang dan melaksanakan inovasi pendidikan matematika dalam bidang kurikulum, pendekatan dan media 

pembelajaran, asesmen,  pemanfaatan ICT, dan dalam peningkatan profesional guru matematika 

Diskripsi Singkat 

MK 

Perkuliahan ini menganalisis pengertian inovasi, inovasi pendidikan, pentingnya inovasi, pembentukan inovasi, proses pengambilan 

adopsi inovasi, keinovatipan, kategori dalam adopter, peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan adopsi inovasi, inovasi 

kelembagaan (organisasi), serta kajian inovasi dalam bidang kurikulum dan pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Cakupan 

inovasi dalam pembelajaran matematika meliputi: kurikulum, pendekatan pembelajaran, media pembelajaran,  evaluasi dan asesmen 

pembelajaran matematika.  
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Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Pengertian:  inovasi dan inovasi pendidikan matematika;  discovery dan invention serta perbedaannya; inovasi dan modernisasi; 

karakteristik novasi’ 

2. Pengertian, tipe-tipe, sistem pengelolaan dan strategi perubahan sosial 

3. Pembentuk inovasi (R&D), dan proses perkembangan inovasi. 

4. Proses Pengambilan Keputusan Inovasi: 

5. Sifat, kecepatan, dan efek adopsi inovasi 

6. Inovasi pendidikan matematika di beberapa negara 

7. Inovasi pendidikan matematika: dalam kurikulum, pendekatan dan media pembelajaran, asesmen,  pemanfaatan ICT, dan peningkatan 

profesional guru matematika 

Daftar Referensi Darmawan, D. (2012). Inovasi Pendidikan. Pendekatan Praktik Teknologi Multimedia dan Tenaga Kependidikan. Bandung : Pustaka 

Setia. 

Everette.R. (1983). Diffusion of Innovation. New York : The Free Press. 

Hendriana, H., Rohaeti, E.E., Sumarmo,U. (2017). Hardskill dan Softskill Matematik Siswa. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.  

Ibrahim. (1988). Inovasi Pendidikan. Jakarta : Dirjen Dikti. 

Looney, J. W. (2009). Assessment and Innovation in Education.  OECD. 

Rohaeti, E.E. Hendriana, H., Sumarmo, U. (2018). Pembelajaran Matematika Innovatif dalam Pendidikan Matematika. Bandung: 

Penerbit PT Refika Aditama. (dalam Proses) 

Saud, U. (2006). Inovasi Pendidikan. Bandung : UPI Press. 

 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Tidak ada Laptop/komputer & LCD Projector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Prof. Dr. Hj. Utari Sumarmo 
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Rincian Pertemuan dan Materi 

 

Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

1. a.Memahami rencana 

perkuliahan dan 

evaluasinya 

b.Memahami  penger-

tian:  inovasi dan 

inovasi pendidikan 

matematika;  disco-

very dan invention; 

inovasi dan 

modernisasi;  

a. Rencana 

perkuliahan 

b. Pengertian:  inovasi 

dan inovasi 

pendidikan 

matematika;  

discovery dan 

invention; inovasi 

dan modernisasi 

 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

2x50’ 

 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah dan 

membandingkan  arti 

inovasi dan istilah 

lain yang berelasi 

Kriteria 

Ketepatan 

pemahaman 

 

Bentuk 

Non tes 

a.Melaksanakan selu 

ruh tugas 

b. Membandingkan  

arti inovasi dan 

istilah lain yang 

berelasi (pada kolom 

3) 

 

Bagian 

dari UTS 

 

20% dari 

keselu-

ruhan 

 

 

 

Bagian 

dari UAS 

 

10% dari 

keselu-

ruhan 

2. Memahami: penger-

tian, tipe, dan sistem 

pengelolaan perubah-

an sosial 

 

Perubahan Sosial 

sebagai bagian dalam 

inovasi:  

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah penger-

tian, tipe, dan sistem 

pengelolaan 

perubah-an sosial 

 

Kriteria 

Ketepatan 

pemahaman 

 

Bentuk 

Non tes 

Menjelaskan penger-

tian, tipe, dan sistem 

pengelolaan perubah-

an sosial 

 

3. a. Memahami: 

Pembentuk inovasi 

(R&D),  

b.Menelusuri proses 

perkembangan 

inovasi. 

Pembentuk Inovasi 

dalam Pendidikan:  
 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah pemben-

tuk Inovasi dalam 

Pendidikan dan  

proses perkembang-

an inovasi 

Kriteria 

Ketepatan 

pemahaman 

 

Bentuk 

Non tes 

Menjelaskan 

pemben-tuk inovasi 

dan  menelusuri 

proses 

perkembangannya 

4. Memahami Proses 

Pengambilan 

Keputusan Inovasi: 

Proses Pengambilan 

Keputusan Inovasi: 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah Proses 

Pengambilan 

Keputusan Inovasi: 

Kriteria 

Ketepatan 

pemahaman 

 

Bentuk 

Non tes 

Menjelaskan Proses 

Pengambilan 

Keputusan Inovasi 
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Mg 

Ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

5. Memahami: Sifat, 

kecepatan dan efek 

adopsi  inovasi , ciri  

adopter inovasi; 

paradok dan peramal 

keinovatipan 

 

Sifat inovasi dan 

kecepatan adopsinya, 

keinovativan dan 

kategori adopter. 

 

 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah:  sifat, 

kecepatan dan efek 

adopsi  inovasi,  ciri  

adopter inovasi; 

paradok dan peramal 

keinovatipan 

 

Kriteria 

Ketepatan 

penjelasan 

 

Bentuk 

Non tes 

Menjelaskan : sifat, 

kecepatan dan efek 

adopsi  inovasi, ,  ciri  

adopter inovasi; 

paradok dan peramal 

keinovatipan 

  

 

Bagian 

dari UTS 

10 % dari 

keselu-

ruhan 

 

Bagian 

UAS 

  6. Membandingan 

inovasi pendidikan 

matematika di 

beberapa negara 

Inovasi pendidikan 

matematika di 

beberapa negara 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah:  Inovasi 

pendidikan matema-

tika di beberapa 

negara 

Kriteria 

Ketepatan 

pembandingan 

 

Bentuk 

Non tes 

Membandingan 

inovasi pendidikan 

matematika di 

beberapa negara 

7. UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) (30% dari keseluruhan) 

8. Memahamai proses 

perkembangan 

inovasi. 

Proses perkembangan 

inovasi. 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah:  proses 

perkembangan 

inovasi. 

Kriteria 

Ketepatan 

pembandingan 

 

Bentuk 

Non tes 

Memahamai proses 

perkembangan 

inovasi. 

 

9. Memahami:, pen- 

ukuran kepemimpinan 

karakteristik pemim-

pin dan keberhasilan 

agen pembaharu. 

Kepemimpinan,  

jaringan kerja dan 

agen pembaharu: 

 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Pengukuran kepe-

mimpinan, karak-

teristik pemimpin, 

dan keberhasilan 

agen pembaharu. 

Kriteria 

Ketepatan 

pemahaman 

 

Bentuk 

Non tes 

Menjelaskan: pen- 

ukuran kepemimpin-

an, karakteristik 

pemimpin dan 

keberhasilan agen 

pembaharu. 
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Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

10 Memahami: arti 

sistem sentralisasi dan 

desentralisasi dan 

inovasi  dalam bidang 

pendidikan;  

 

Inovasi dalam 

organisasi dan inovasi 

dalam pendidikan: 

 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah:  sistem 

sentralisasi dan 

desentralisasi; ino-

vasi  dalam bidang 

pendidikan;  

Kriteria 

Ketepatan 

pemahaman 

 

Bentuk 

Non tes 

Menjelaskan: sistem 

sentralisasi dan 

desentralisasi; 

inovasi  dalam 

bidang pendidikan;  

 

 

Bagian 

UAS 

30% dari 

keselu- 

ruhan 

 

 

Bagian 

tugas 

kelompok 

20% 

dari 

keselu-

ruhan 

11. Mengkaji inovasi 

kurikulum  pendidikan 

Matematika di 

beberapa negara 

Inovasi kurikulum 

pendidikan matema-

tika di beberapa negara 

lain. 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Mengkaji inovasi 

kurikulum pendidik-

an  Matematika di 

beberapa negara  

Kriteria 

Kesesuaian 

pembandingan 

 

Bentuk 

Non tes 

Membandingkan: 

Inovasi kurikulum 

pendidikan matema-

tika di beberapa 

negara  

12. Menyajikan contoh 

inovasi strategi dan 

media pembelajaran 

matematika. 

 Inovasi dalam  strategi 

dan media pembelajar-

an matematika 

Ekspositori dan 

diskusi kelas, 

penyajian 

makalah 

kelompok 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

menyajikan contoh 

inovasi dalam stra-

tegi dan media pem-

belajaran matemati-

ka di SM 

Kriteria 

Kesesuaian 

penyajian 

 

Bentuk 

Non tes 

Menyajikan contoh 

inovasi dalam stra-

tegi dan media pem-

belajaran matematika 

yang  mengundang 

partisipasi peserta  

13. Menyajikan contoh 

inovasi asesmen  dan 

program pengem-

bangan profesionalis-

me guru 

Inovasi asesmen dan 

program pengem-

bangan profesionalis-

me guru 

 TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

menyajikan contoh 

inovasi dalam ases-

men dan program 

pengembangan 

profesionalisme guru 

Kriteria 

Kesesuaian 

penyajian 

 

Bentuk 

Non tes 

Menyajikan contoh 

inovasi dalam ases-

men dan program 

pengembangan 

profesionalisme guru  

14. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) (50 % dari keseluruhan) 
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INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)SILIWANGI 

FAKULTAS PASCASARJANA 

JURUSAN/PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Nama Mata Kuliah 

 

Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semes- 

Ter  

Tgl Penyusunan 

Landasan  Ilmu Kependidikan   2 1 25 Februari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang RPS Direktur Pascasarjana Ka PRODI 

 

 

Dr.H.Heris Hendriana, MPd  

 

 

Dr. Hj. Eusi Eti Rohaeti, M.Pd. 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari Sumarmo 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = Keterampilan 

Umum 

 

KK = Keterampilan 

Khusus 

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

CP-SA Memiliki budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif,  dan bersikap ulet, tangguh, bekerja keras, teliti, percaya 

diri, senang belajar, terbuka, bertanggung jawab, jujur, menghargai pendapat dan bekerjasama dengan orang lain. 

CP-SB Menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab, jujur, dalam  mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan 

matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. 

CP-SC. Menunjukkan budaya rasional,  kritis, kreatif,  bekerja keras, terbuka, jujur dalam  mengelola sumber daya pendidikan 

matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab kepada pemangku 

kepentingan. 

CP-SD. Menunjukkan  budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif, percaya diri, terbuka, bertanggung jawab, jujur, 

menghargai pendapat dalam bekerjasama, berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik 

lokal, nasional, regional, maupun internasional. 

CP-PPA Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik 

matematika 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, 

melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS. 
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Capaian 

Pembelajaran (CP) 

(lanjutan) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = Keterampilan 

Umum 

 

KK = Keterampilan 

Khusus 

 

MK = Mata Kuliah 

CP-KUA Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melakukan 

perencanaan,  pengelolaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran inovatif, dengan memanfaatkan IPTEKS yang 

berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

CP-KUB Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 

CP-KK1 Terampil merancang, menyusun, dan melaksanakan \ beragam hard skill matematik SM serta mengkomunikasikannya 

sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. 

CP-KK2 Mampu mendalami prinsip dan aturan penyusunan instrumen dan  pembelajarannya melalui riset pendidikan matematika 

dan menghasilkan  menghasilkan karya inovatif dan teruji; 

CP-KK3 Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan matematika dan pendidikan matematika yang menjadi objek penelitiannya dan 

memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Memahami  landasan pendidikan, konsep manusia, konsep pendidikan, dan menerapkannya dalam  pembelajaran dan 

penelitian pendidikan matematika sesuai kaidah yang berlaku; 

CPMK2 Mampu menerapkan  landasan filosofis, psikologis , sosiologis dan atrofologis, historis, dan landasan yuridis pendidikan. 

dalam melakasanakan tugas-tugas profesional  

CPMK3 Mampu menerapkan prinsip-prinsip kependidikan  dalam  penelitian ilmiah, berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah 

dalam konteks implementasi IPTEKS  dan menerapkan nilai humaniora dalam bentuk tesis pendidikan matematika atau 

bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, atau makalah yang dimuat  di jurnal ilmiah 

terakreditasi  

CPMK4 Mampu menerapkan proses pengambilan keputusan berdasarkan landasan kependidikan  dalam melaksanakan tugas -tugas 

profesionalnya 

CPMK5 Mampu merancang dan melaksanakan penelitian pendidikan matematika dalam berbagai bidang berlandaskan filosofis, 

psikologis, sosiologis  atrofologis, historis, yuridis pendidikan untuk menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan terukur 

Diskripsi Singkat 

MK 

Dalam perkuliahan ini dibahas konsep landasan pendidikan, konsep manusia, konsep pendidikan, landasan filosofis pendidikan, landasan 

psikologis pendidikan, landasan  
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Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

Orientasi Perkuliahan 

Konsep landasan pendidikan, manusia dan pendidikan  

Pengertian pendidikan dan Pendidikan sebagai ilmu dan seni 

Landasan filosofis dan psikologis pendidikan 

Landasan sosiologis dan antrofologis pendidikan 

Landasan historis dan yuridis  pendidikan 

Daftar Referensi Mudyahardjo. R. 2004). Pengantar Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada 

 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Tidak ada Laptop/komputer & LCD Projector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Dr. H.  Heris Hendriana, MPd 

Rincian Pertemuan dan Materi 

Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

1. a.Memahami rencana 

perkuliahan dan 

evaluasinya 

  

a. Orientasi 

perkuliahan 

 

 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

 

Kriteria 

Ketepatan 

pemahaman 

 

Bentuk 

Non tes 

a.Melaksanakan selu 

ruh tugas 

b.  

 

Bagian 

dari UTS 

 

20% dari 

keselu-

ruhan 

 

 

 

 

 

2. Memahami: Konsep 

landasan pendidikan,  

Konsep landasan 

pendidikan 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah Konsep 

landasan pendidikan,  

Kriteria 

Ketepatan 

menjelaskan  

 

Bentuk 

Non tes 

Menjelaskan Konsep 

landasan pendidikan, 

an  
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Mg 

Ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

3. Memahami: Konsep 

landasan manusia dan 

pendidikan  

Konsep landasan 

manusia dan 

pendidikan 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah landasan 

manusia dan 

pendidikan  

Kriteria 

Ketepatan 

menjelaskan  

 

Bentuk 

Non tes 

Menjelaskan Konsep 

landasan manusia 

dan pendidikan 

Bagian 

UTS 

10% dari 

keselu-

ruhan 

 

 

Bagian 

UAS 

10% dari 

keselu-

ruhan 

4. Memahami: Pengertian 

pendidikan dan 

Pendidikan sebagai 

ilmu dan seni 

Pendidikan dan 

Pendidikan sebagai 

ilmu dan seni 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah Pengertian 

pendidikan dan 

Pendidikan sebagai 

ilmu dan seni 

Kriteria 

Ketepatan 

pemahaman 

 

Bentuk 

Non tes 

Menjelaskan 

Pengertian 

pendidikan dan 

Pendidikan sebagai 

ilmu dan seni 

5. 

Dan 

6 

Memahami Landasan 

filosofis dan psikolo-

gis pendidikan 

Landasan filosofis dan 

psikologis pendidikan 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

4x50’ 

TT 

4x60’ 

BM 

4x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah Landasan 

filosofis dan psiko-

logis pendidikan: 

Kriteria 

Ketepatan 

pemahaman 

 

Bentuk 

Non tes 

Menjelaskan 

Landasan filosofis 

dan psikologis 

pendidikan 

7 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) (30% dari keseluruhan) 
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Mg 

Ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

8 dan 

9 

Memahami: Landasan 

sosiologis dan 

antrofologis 

pendidikan  

Landasan sosiologis 

dan antrofologis 

pendidikan  

 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

4x50’ 

TT 

4x60’ 

BM 

4x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah:  

Landasan sosiologis 

dan antrofologis 

pendidikan  

 

 

Kriteria 

Ketepatan 

penjelasan 

 

Bentuk 

Non tes 

Menjelaskan 

Landasan sosiologis 

dan antrofologis 

pendidikan  

Bagian 

dari UAS 

20 % dari 

keselu-

ruhan 

 

 

Bagian 

Tugas 

20% dari 

keselu-

ruhan 

 

 

10 

dan 

11 

Memahami: Landasan 

historis  dan yuridis 

pendidikan 

Landasan historis dan 

yuridis  pendidikan 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

4x50’ 

TT 

4x60’ 

BM 

4x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah:  

Landasan historis  

dan yuridis 

pendidikan  

Kriteria 

Ketepatan 

penjelasan 

 

Bentuk 

Non tes 

Memahamai proses 

perkembangan 

inovasi. 

12 

dan 

13. 

 

Menguasai seluruh 

materi perkuliahan 

Seluruh materi 

 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Mereviu seluruh 

materi perkuliahan 

Kriteria 

Ketepatan 

penguasaan 

materi 

Bentuk 

Non tes 

Menguasai seluruh 

materi perkuliahan. 

14. UJIAN  AKHIR  SEMESTER (UTS) (50% dari keseluruhan) 
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INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)SILIWANGI 

FAKULTAS PASCASARJANA 

JURUSAN/PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Nama Mata Kuliah 

 

Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semes- 

Ter  

Tgl Penyusunan 

Psikologi Perkembangan Kognitif (A)  2 1 25 Februari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang RPS Direktur Pascasarjana Ka PRODI 

 

 

Prof Yozua Sabandar, MSc, PhD 

 

 

 

Dr. Hj. Eusi Eti Rohaeti, M.Pd. 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari Sumarmo 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = Keterampilan 

Umum 

 

KK = Keterampilan 

Khusus 

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

CP-SA Memiliki budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif,  dan bersikap ulet, tangguh, bekerja keras, teliti, percaya 

diri, senang belajar, terbuka, bertanggung jawab, jujur, menghargai pendapat dan bekerjasama dengan orang lain dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya. 

CP-SB Menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab, jujur, dalam  mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan 

matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. 

CP-SC. Menunjukkan budaya rasional,  kritis, kreatif,  bekerja keras, terbuka, jujur dalam  mengelola sumber daya pendidikan 

matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab kepada pemangku 

kepentingan. 

CP-SD. Menunjukkan  budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif, percaya diri, terbuka, bertanggung jawab, jujur, 

menghargai pendapat dalam bekerjasama, berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik 

lokal, nasional, regional, maupun internasional. 

CP-PPA Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik 

matematika 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, 

melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS. 
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Capaian 

Pembelajaran (CP) 

(lanjutan) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = Keterampilan 

Umum 

 

KK = Keterampilan 

Khusus 

 

MK = Mata Kuliah 

CP-KUA Mampu mengaplikasikan konsep hakekat matematika dan hakekat pendidikan matematika (prinsip didaktik-pedagogis 

matematika) serta keilmuan matematika untuk melakukan perencanaan,  pengelolaan, implementasi dan evaluasi 

pembelajaran inovatif, dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

CP-KUB Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 

CP-KK1 Terampil merancang, menyusun, dan melaksanakan beragam hard skill matematik SM serta mengkomunikasikannya 

sesuai dengan perkembangan kognitif  siswa. 

CP-KK2 Mampu mendalami prinsip dan aturan penyusunan instrumen dan  pembelajarannya melalui riset pendidikan matematika 

dan menghasilkan  karya inovatif dan teruji; 

CP-KK3 Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan matematika dan pendidikan matematika yang menjadi objek penelitiannya dan 

memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Memahami urgensi pemahaman terhadap kakekat matematika dan pendidikan matematika  dalam Pembelajaran 

Matematika dan merancang penerapannya dalam  

CPMK2 Menerapkan dan memilih teori belajar-mengajar serta strategi belajar mengajar yang sesuai dengan  perkembangan 

kognitif dan psikologis  siswa dan dikemas dalam  pembelajaran matematika yang inovatif  

CPMK3 Mampu menerapkan budaya berpikir  logis, kritis, sistematis, dan kreatif  serta sikap ulet (tangguh), jujur, mandiri dan 

percaya diri, bertanggung jawab, menghargai pendapat, bekerja sama dengan orang lain, serta nilai humaniora melalui 

penelitian ilmiah, berdasarkan kaidah dan etika ilmiah dalam konteks implementasi IPTEKS  yang disajikan  dalam bentuk 

tesis pendidikan matematika atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, atau makalah yang 

dimuat  di jurnal ilmiah terakreditasi  

CPMK4 Mampu mengambil alternatif  strategi pembelajaran  matematika  berdasarkan hasil kajian teoritik dan empirik serta 

menemutunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

CPMK5 Mampu menerapkan nilai-nilai humaniora dalam bidang pendidikan matematika sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah 

untuk menghasilkan gagasan baru dalam pembelajaran matematika yang inovatif.   

CPMK6 Mampu menyusun  ide, hasil pemikiran, dan argumen ilmiah  secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, 

serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; 
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Diskripsi Singkat 

MK 

Perkuliahan ini membahas proses pengolahan informasi dalam kognisi,  sistem memori, serta melakukan noticing untuk pengembangan 

dan perubahan, dalam proses belajar matematika.  

 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

Kognisi 

Memory 

Mathematics caring relation 

Forces for development 

Motivasi    

Faktor emosi dan inter personal 

Stress and adjustment 

Daftar Referensi Skemp.R. E.  (2009). Psychology of Learning Mathematics. Routledge, London                          

2. Mason, J. (2002).  Researching Your Own Practice. The Discipline of Noticing.  Routledge, New York 

3. Moriss, C. G. (1988). Psychology:  An Introduction , Prentice Hall: New Jersey 

 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Tidak ada  Laptop/komputer & LCD Projector 

Nama Dosen 

Pengampu 

 Prof. Yozua Sabandar, M.A, PhD 
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Rincian Pertemuan dan Materi 

 

Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

1. a.Memahami rencana 

perkuliahan dan 

evaluasinya 

b.Memahami  

pengertian kognisi 

dan perannya dalam 

belajar matematika 

a. Rencana 

perkuliahan dan 

evaluasinya 

b.  Kognisi 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah pengertian 

kognisi dan peranan-

nya dalam belajar 

matematika 

Kriteria 

Ketepatan 

pemahaman 

 

Bentuk 

Non tes 

a.Melaksanakan selu 

   ruh tugas 

b. Memahami  

pengertian kognisi 

dan perannya 

dalam  belajar 

matematika 

 

Bagian 

UTS  

25% dari 

keselu-

ruhan 

 

Bagian 

Tugas 

kelompok 

10 % dari 

keselu-

ruhan 

 

Bagian 

dari UAS 

10% dari 

keselu-

ruhan 

 

2. Memahami  

pengertian Memory 

dan perannya dalam 

belajar matematika 

Memory Ekspositori dan 

diskusi kelas  

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah pengertian 

memory  dan peran-

nya dalam belajar 

matematika  

Kriteria 

Ketepatan 

pemahaman 

 

Bentuk 

Non tes 

Menelaah pengertian 

kognisi dan peranan-

nya dalam belajar 

matematika  

3. Memahami  pengerti-

an Mathematics 

caring relation dan 

perannya dalam 

belajar matematika  

Mathematics caring 

relation 

Ekspositori dan 

partisipasi 

diskusi 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah  pengerti-

an Mathematics 

caring relation dan 

perannya dalam 

belajar matematika  

Kriteria 

Ketepatan 

pemahaman 

 

Bentuk 

Non tes 

Terampil mengem-

bangkan 

Mathematics caring 

relation dalam 

pembelajaran mate-

matika 

4 dan 

5  

Menyajikan bahasan 

tentang  kognisi, 

memory, dan Mathe-

matics caring relation 

Kognisi, memory, dan 

Mathe-matics caring 

relation 

Penyajian dan 

diskusi 

TM 

4 x50’ 

TT 

4 x 60’ 

BM 

4x 60’ 

Menyajikan bahasan 

tentang  kognisi, 

memory, dan Mathe-

matics caring 

relation 

Kriteria: 

Kememadaian 

penyajian 

 

Bentuk: 

Non-tes 

Menyajikan bahasan 

yang melibatkan 

seluruh mahasiswa 
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Mg 

Ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

7. UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 25% dari keseluruhan) 

8. Memahami pengertian 

motivasi dan cara me-

ngembangkannya 

dalam pembelajaran 

matematika 

Motivasi    Ekspositori dan 

diskusi 

kelompok 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah pengem-

bangan motivasi 

dalam pembelajaran 

matematika 

Kriteria 

Ketepatan cara 

pengembangan 

 

Bentuk 

Non tes 

Terampil mengem-

bangkan  motivasi  

dalam   pembelajaran 

matematika 

 

Bagian 

tugas 

kelompok 

15% dari 

keselu-

ruhan 

 

 

 

Bagian 

dari UAS 

 

30% dari 

keselu-

ruhan 

9. Memahami faktor 

emosi dan inter 

personal dan meng-

aturnya dalam 

pembelajaran mate-

matika 

Faktor emosi dan inter 

personal 

Ekspositori dan 

diskusi 

kelompok 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah peng-

aturan emosi dan 

inter personal dalam 

pembelajaran mate-

matika 

Kriteria 

Ketepatan cara  

Pengaturan  

Bentuk 

Non tes 

Terampil mengatur 

emosi dan inter 

personal dalam 

pembelajaran mate-

matika 

10. Menanggulangi  dan 

mencegah stress dan 

mengaturnya 

 

Stress and adjustment Ekspositori dan 

diskusi 

kelompok 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah cara 

menanggulangi dan 

mencegah stress  

dalam pembelajaran 

mate-matika 

Kriteria 

Ketepatan cara  

Penanggulangan 

dan pencegahan 

 

Bentuk 

Non tes 

Terampil menang-

gulangi dan men-

cegah stress  

dalam pembelajaran 

mate-matika 

11 Menurunkan rasa 

cemas (anxiety) dan 

memahami cara 

terapinya 

Anxiety and Higher 

Mental Activity Terapi 

Ekspositori dan 

diskusi 

kelompok  

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah cara-cara 

menurunkan rasa 

cemas belajar mate-

matika dan cara 

terapinya 

Kriteria 

Keterampilan 

menggunakan 

software  

Bentuk 

Non tes 

Terampil menerap-

kan terapi atau upaya 

mengurangi rasa 

cemas dalam belajar 

matematika 
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Mg 

Ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

12. 

dan  

13 

Menyajikan makalah 

tentang konten pada 

kolom (3)  

Motivasi ,  emosi dan 

inter personal,   

anxiety  and Higher 

Mental Activity Terapi 

Presentasi 

mahasiswa 

TM 

4x50’ 

TT 

4x60’ 

BM 

4x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menyajikan makalah 

tentang konten pada 

kolom (3) 

Kriteria 

Kememadaian 

penyajian 

 

Bentuk 

Non tes 

Terampil menyajikan 

makalah tentang 

konten pada kolom 

(3) 

Bagian 

dari UAS 

10% dari 

keselu-

ruhan 

14. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) (50 % dari keseluruhan)  
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INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)SILIWANGI 

FAKULTAS PASCASARJANA 

JURUSAN/PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Nama Mata Kuliah 

 

Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semes- 

Ter  

Tgl Penyusunan 

Psikologi Perkembangan Kognitif (B)  2 1 25 Februari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang RPS Direktur Pascasarjana Ka PRODI 

 

 

Prof H.E.T.Ruseffendi, SPd, MSc, 

PhD 

 

 

 

Dr. Hj. Eusi Eti Rohaeti, M.Pd. 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari Sumarmo 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = Keterampilan 

Umum 

 

KK = Keterampilan 

Khusus 

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

CP-SA Memiliki budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif,  dan bersikap ulet, tangguh, bekerja keras, teliti, percaya 

diri, senang belajar, terbuka, bertanggung jawab, jujur, menghargai pendapat dan bekerjasama dengan orang lain dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya. 

CP-SB Menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab, jujur, dalam  mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan 

matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. 

CP-SC. Menunjukkan budaya rasional,  kritis, kreatif,  bekerja keras, terbuka, jujur dalam  mengelola sumber daya pendidikan 

matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab kepada pemangku 

kepentingan. 

CP-SD. Menunjukkan  budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif, percaya diri, terbuka, bertanggung jawab, jujur, 

menghargai pendapat dalam bekerjasama, berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik 

lokal, nasional, regional, maupun internasional. 

CP-PPA Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik 

matematika 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, 

melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS. 
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Capaian 

Pembelajaran (CP) 

(lanjutan) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = Keterampilan 

Umum 

 

KK = Keterampilan 

Khusus 

 

MK = Mata Kuliah 

CP-KUA Mampu mengaplikasikan konsep hakekat matematika dan hakekat pendidikan matematika (prinsip didaktik-pedagogis 

matematika) serta keilmuan matematika untuk melakukan perencanaan,  pengelolaan, implementasi dan evaluasi 

pembelajaran inovatif, dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

CP-KUB Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 

CP-KK1 Terampil merancang, menyusun, dan melaksanakan beragam hard skill matematik SM serta mengkomunikasikannya 

sesuai dengan perkembangan kognitif  siswa. 

CP-KK2 Mampu mendalami prinsip dan aturan penyusunan instrumen dan  pembelajarannya melalui riset pendidikan matematika 

dan menghasilkan  karya inovatif dan teruji; 

CP-KK3 Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan matematika dan pendidikan matematika yang menjadi objek penelitiannya dan 

memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Memahami urgensi pemahaman terhadap kakekat matematika dan pendidikan matematika  dalam Pembelajaran 

Matematika dan merancang penerapannya dalam  

CPMK2 Menerapkan dan memilih teori belajar-mengajar serta strategi belajar mengajar yang sesuai dengan  perkembangan 

kognitif dan psikologis  siswa dan dikemas dalam  pembelajaran matematika yang inovatif  

CPMK3 Mampu menerapkan budaya berpikir  logis, kritis, sistematis, dan kreatif  serta sikap ulet (tangguh), jujur, mandiri dan 

percaya diri, bertanggung jawab, menghargai pendapat, bekerja sama dengan orang lain, serta nilai humaniora melalui 

penelitian ilmiah, berdasarkan kaidah dan etika ilmiah dalam konteks implementasi IPTEKS  yang disajikan  dalam bentuk 

tesis pendidikan matematika atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, atau makalah yang 

dimuat  di jurnal ilmiah terakreditasi  

CPMK4 Mampu mengambil alternatif  strategi pembelajaran  matematika  berdasarkan hasil kajian teoritik dan empirik serta 

menemutunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

CPMK5 Mampu menerapkan nilai-nilai humaniora dalam bidang pendidikan matematika sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah 

untuk menghasilkan gagasan baru dalam pembelajaran matematika yang inovatif.   

CPMK6 Mampu menyusun  ide, hasil pemikiran, dan argumen ilmiah  secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, 

serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; 
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Diskripsi Singkat 

MK 

Perkuliahan ini membahas: pengertian  hakekat matematika dan hakekat pendidikan matematika, beberapa teori belajar-mengajar (Piaget, 

Bruner, Dienes) dan strategi pembelajaran matematika, masalah pembelajaran matematika di Indonesia dan beberapa negara lain, dan 

masalah matematika sekolah.   

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

a. Rencana perkuliahan dan evaluasinya 

b.  Hakekat Matematika 

Hakekat Pendidikan Matematika 

Alasan Matematika diajarkan di sekolah 

Beberapa teori belajar mengajar: Piaget, Bruner, dan Dienes 

Gerakan to Basic 

Pembelajaran matematika masa kini di Indonesia dan beberapa negara lain (Inggris dan Amerika) 

PMR dan PMRI 

Geometri  formal dan permasalahannya; Pembelajaran Geometri di beberapa negara (Indonesia,  Inggris, dan Amerika)              

Masalah melukis dalam geometri dan masalah batang tubuh matematika 

Beberapa pendekatan dalam strategi belajar mengajar matematika 

Kajian tentang matematika sekolah  

Daftar Referensi Skemp.R. E.  (2009). Psychology of Learning Mathematics. Routledge, London                          

2. Mason, J. (2002).  Researching Your Own Practice. The Discipline of Noticing.  Routledge, New York 

3. Moriss, C. G. (1988). Psychology:  An Introduction , Prentice Hall: New Jersey 

 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Tidak ada  Laptop/komputer & LCD Projector 

Nama Dosen 

Pengampu 

 Prof. H.E.T.Ruseffendi, SPd, MSc, PhD 
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Rincian Pertemuan dan Materi 

 

Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

1. a.Memahami rencana 

perkuliahan dan 

evaluasinya 

b.Memahami  makna  

      Hakekat Matematika 

a. Rencana 

perkuliahan 

b. Hakekat 

Matematika 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah makna  

Hakekat Matematika 

Kriteria 

Ketepatan 

pemahaman 

 

Bentuk 

Non tes 

a.Melaksanakan selu 

   ruh tugas 

b. Memahami  dan 

menerapkan makna  

Hakekat Matematika 

dalam Pembelajaran 

Matematika 

 

Bagian 

UTS  

20% dari 

keselu-

ruhan 

 

Bagian 

Tugas 

kelompok 

15 % dari 

keselu-

ruhan 

 

2. Memahami  makna  

Hakekat Pendidikan 

Matematika dan 

menerapkannya dalam 

Pembelajaran 

Matematika  

Hakekat Pendidikan 

Matematika 

Ekspositori dan 

diskusi kelas 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah makna  

Hakekat pendidikan  

Matematika   

Kriteria 

Ketepatan 

pemahaman 

 

Bentuk 

Non tes 

Memahami  dan 

menerapkan makna  

Hakekat Pendidikan 

Matematika dalam 

Pembelajaran 

Matematika  

3. Memahami  alasan 

Matematika diajarkan 

di sekolah 

Alasan Matematika 

diajarkan di sekolah 

Ekspositori dan 

diskusi 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menalaah   alasan 

Matematika 

diajarkan di sekolah  

Kriteria 

Ketepatan alasan 

 

Bentuk 

Non tes 

Terampil menyusun  

alasan Matematika 

diajarkan di sekolah  

4. Memahami  dan 

menerapkan teori 

belajar mengajar: 

Piaget, Bruner, dan 

Dienes dalam 

pembelajaran 

matematika  

Beberapa teori belajar 

mengajar: Piaget, 

Bruner, dan Dienes 

Ekspositori dan 

diskusi 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Berlatih  menerap-

kan teori belajar 

mengajar: Piaget, 

Bruner, dan Dienes 

dalam pembelajaran 

matematika 

Kriteria 

Ketepatan 

penerapan  

 

Bentuk 

Non tes 

Menerapkan teori 

belajar mengajar: 

Piaget, Bruner, dan 

Dienes dalam 

pembelajaran 

matematika  
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Mg 

Ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

5. Memahami dan mene-

rapkan penggunaan 

Aplikasi software 

Matlab 

Gerakan to Basic Ekspositori dan 

latihan meng- 

gunakan Apli-

kasi software 

Matlab 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Berlatih  meng- 

gunakan Aplikasi 

software Matlab   

Kriteria 

Keterampilan 

menggunakan 

software  

Bentuk 

Non tes 

Terampil meng- 

gunakan Apli-kasi 

software Matlab 

 

Bagian 

UTS 

25% dari 

keselu-

ruhan 

 

Bagian 

Tugas 

individu 

dan 

kelompok  

10% dari 

keselu-

ruhan 

 

Bagian 

UAS 

20% dari 

keselu-

ruhan 

6. Memahami dan mene-

rapkan penggunaan 

Aplikasi software 

Wolfram 

Mathematica, 

Pembelajaran 

matematika masa kini 

di Indonesia dan 

beberapa negara lain 

(Inggris dan Amerika) 

Ekspositori dan 

latihan meng- 

gunakan Apli-

kasi software 

Wolfram 

Mathematica, 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Berlatih  meng- 

gunakan Aplikasi 

software Wolfram 

Mathematica,  

Kriteria 

Keterampilan 

menggunakan 

software  

 

Bentuk 

Non tes 

Terampil meng- 

gunakan Apli-kasi 

software Wolfram 

Mathematica, 

7. UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) (30% dari keseluruhan) 

8. Memahami, memban-

dingkan PMR dan 

PMRI dan memberi 

contoh kasus yang 

relevan  

PMR dan PMRI Ekspositori dan 

diskusi 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Berlatih  memban-

dingkan PMR dan 

PMRI dan memberi 

contoh kasus yang 

relevan 

Kriteria 

Ketepatan 

pembandingan 

dan contoh 

 

Bentuk 

Non tes 

Membandingkan 

PMR dan PMRI dan 

memberi contoh 

kasus yang relevan 

9. Memahami Geometri  

formal dan permasa-

lahannya; dan 

membandingkan pem-

belajaran  Geometri di 

beberapa negara 

(Indonesia,  Inggris, 

dan Amerika 

Geometri  formal dan 

permasalahannya; 

Pembelajaran ; 

Geometri di beberapa 

negara (Indonesia,  

Inggris, dan Amerika 

Ekspositori dan 

diskusi  

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah Geometri  

formal dan permasa-

lahannya; pembel-

ajaran Geometri di 

beberapa negara 

(Indonesia,  Inggris, 

dan Amerika 

Kriteria 

Keterampilan 

menggunakan 

software  

Bentuk 

Non tes 

Mencari alternatif 

pemecahan masalah 

geometri formal; 

Membandingkan 

pembelajaran geo-

metri di beberapa 

negara dan membe-

rikan contoh kasus 

yang relevan 
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Mg 

Ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

10. Memahami Masalah 

melukis dalam geo-

metri dan masalah 

batang tubuh mate-

matika dan mencari 

solusinya  

Masalah melukis 

dalam geometri dan 

masalah batang tubuh 

matematika 

Ekspositori dan 

diskusi  

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Menelaah mencari 

solusi  

Kriteria 

Ketepatan solusi  

Bentuk 

Non tes 

Mencari solusi 

masalah melukis dan 

masalah batang 

tubuh matematika 

 

Bagian 

Tugas 

individu  

dan 

kelompok  

15% dari 

keselu-

ruhan  

 

 

Bagian 

UAS  

30% dari 

keselu-

ruhan 

11 Memilih dan menerap-

kan pendekatan atau 

strategi belajar 

mengajar matematika 

Beberapa pendekatan 

dalam strategi belajar 

mengajar matematika 

Ekspositori dan 

diskusi 

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Berlatih  memilih 

dan menerapkan 

pendekatan atau 

strategi belajar 

mengajar mate-

matika  

Kriteria 

Keterampilan 

menggunakan 

software  

Bentuk 

Non tes 

Memilih dan 

menerapkan 

pendekatan atau 

strategi belajar 

mengajar matematika 

untuk siswa dan 

konten tertentu 

12. Mengkaji  penyajian  

matematika sekolah 

Kajian tentang 

matematika sekolah  

Ekspositori dan 

diskusi  

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Partisipasi diskusi, 

Berlatih  matematika 

sekolah 

Kriteria 

Ketepatan kajian  

 

Bentuk 

Non tes 

Mengkaji  penyajian  

matematika sekolah 

dan upaya mening-

katkan hasil belajar 

siswa 

13. Penyajian tugas 

kelompok  

Seluruh materi perku-

liahan   

Penyajian 

tugas 

mahasiswa    

TM 

2x50’ 

TT 

2x60’ 

BM 

2x60’ 

Menyajikan tugas 

kelompok    

Kriteria 

Ketepatan 

penyajian  

 

Bentuk 

Non tes 

Menyajikan tugas 

kelompok yang 

melibatkan parti-

sipasi seluruh 

mahasiswa  

14. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) (50% dari keseluruhan) 
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                                             Mengetahui:                                                                                                                                               Cimahi, Maret 2018, 

  Wakil Rektor I                                            Ketua Prodi S2 Pend, Matematika                                                                                 Dosen Pembina Mata Kuliah 
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INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)SILIWANGI 

FAKULTAS PASCASARJANA 

JURUSAN/PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Nama Mata Kuliah 

 

Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semes- 

Ter  

Tgl Penyusunan 

Aplikasi TI dalam Pendidikan Matematika 

 

 2 2 25 Februari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang 

RPS 
Direktur Pascasarjana Ka PRODI 

 

 

Dr.Hj. Euis Eti Rohaeti, MPd 

Dr.H. Heris Hendriana, MPd  

 

 

Dr. Hj. Eusi Eti Rohaeti, M.Pd. 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari 

Sumarmo 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = 

Keterampilan 

Umum 

 

KK = 

Keterampilan 

Khusus 

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

CP-SA Memiliki budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif,  dan bersikap ulet, tangguh, bekerja keras, 

teliti, percaya diri, senang belajar, terbuka, bertanggung jawab, jujur, menghargai pendapat dan bekerjasama 

dengan orang lain. 

CP-SB Menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab, jujur, dalam  mengambil keputusan strategis di bidang 

pendidikan matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. 

CP-SC. Menunjukkan budaya rasional,  kritis, kreatif,  bekerja keras, terbuka, jujur dalam  mengelola sumber daya 

pendidikan matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab 

kepada pemangku kepentingan. 

CP-SD. Menunjukkan  budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif, percaya diri, terbuka, bertanggung jawab, 

jujur, menghargai pendapat dalam bekerjasama, berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan 

masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. 

CP-PPA Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai 

pendidik matematika 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, 

melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS. 
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Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

(lanjutan) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = 

Keterampilan 

Umum 

 

KK = 

Keterampilan 

Khusus 

 

MK = Mata Kuliah 

CP-KUA Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk 

melakukan perencanaan,  pengelolaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran inovatif, dengan memanfaatkan 

IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

CP-KUB Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 

CP-KK1 Terampil merancang, menyusun, dan melaksanakan \ beragam hard skill matematik SM serta 

mengkomunikasikannya sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. 

CP-KK2 Mampu menerapkan etika penulisan ilmiah dan menghindari plagiasi; proses mempublikasikan mulai dari 

submission, review, reviese, accepted sampai published.pengecekan tata bahasa asing menggunakan software 

grammarly 

CP-KK3 Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan matematika dan pendidikan matematika yang menjadi objek 

penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan 

interdisiplin atau multidisiplin; 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Memahami  pengertian dan pengetahuan tentang pentingnya pemanfaatan ICT dalam pembelajaran matematika 

CPMK2 Menguasai prinsip-prinsip beragam software dalam pembelajaran matematika,  menerapkan soft ware tertentu 

dalam konten dan pendekatan pembelajaran matematika tertentu dan menyajikannya dalam kelas perkuliahan  

CPMK3 Mampu menerapkan beragam software tertentu dalam pembelajaran matematika tertentu yang menghasilkan 

karya  Ilmiah bermutu untuk dimuat dalam  Jurnal Nasional dan Internasional Terindeks; 

CPMK4 Mampu menerapkan Strategi Penyiapan Naskah dan Pengembangan Gaya Selingkung Artikel Ilmiah Bermutu 

pada Jurnal Nasional dan Internasional Terindeks dalam penulisan karya ilmiah yang inovatif; 

CPMK5 Mampu menerapkan cara melakukan rujukan atau sitasi dari referensi menggunakan software referensi; 

mengorganisasikan bab, sub bab, paragraf, grafik dan table dalam penulisan karya ilmiah yang inovatif; 

CPMK6 Mampu menerapkan cara pengecekan tata bahasa asing hasil karyanya menggunakan software grammarly ;  

CPMK7 Mampu menerapkan etika penulisan ilmiah dan menghindari plagiasi; proses mempublikasikan mulai dari 

submission, review, reviese, accepted sampai published.  

CPMK8 Mampu melaksanakan  proses publikasi karya tulisnya berkenaan penerapan soft ware tertentu dalam 

pembelajaran matematika  untuk di- submit  pada jurnal nasional dan atau internasional yang terakreditasi. , 

review, reviese, accepted sampai published. 
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Diskripsi Singkat 

MK 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan berbagai pemahaman dan wawasan tentang: urgensi ICT dalam pembelajaran 

Matematika; Pengenalan dan penggunaan Visual Basic Aplication untuk MicrosoftExcel, Aplikasi software Maple, Aplikasi 

software Matlab, Aplikasi software Wolfram Mathematica, Aplikasi software Adobe Flash CS 4.0, Aplikasi software Action 

Script 3.0, Aplikasi software Geogebra, Aplikasi software Autograph, Aplikasi software Cabri Geometry  dan Aplikasi 

software GSP dalam Pembelajaran Matematika 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

Pendahuluan yang meliputi: Kontrak perkuliahan;  

Urgensi ICT dalam Pembelajaran Matematika 

 Pengenalan dan penggunaan Visual Basic Aplication untuk MicrosoftExcel dalam Pembelajaran Matematika  

Pengenalan dan penggunaan Visual Basic Aplication untuk Microsoft Power Point dalam Pembelajaran Matematika 

Pengenalan dan Aplikasi software Maple  

Pengenalan dan Aplikasi software Matlab 

Pengenalan dan Aplikasi software Wolfram Mathematica\ 

Pengenalan dan Aplikasi software Adobe Flash CS 4.0 

Pengenalan dan Aplikasi software Action Script 3.0 

Pengenalan dan Aplikasi software Geogebra 

Pengenalan dan Aplikasi software Autograph 

Pengenalan dan Aplikasi software Cabri Geometry 

Pengenalan dan Aplikasi software GSP 

 

Daftar Referensi 

(lanjutan) 

Birnbaum, D and Vine, M. (2007). Microsoft Excel VBA Programming for the Absolute Beginner, Boston: Thomson Course 

Technology 

 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Sejumlah software (lihat materi Pembelajaran) Laptop/komputer & LCD Projector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Dr.Hj. Euis Eti Rohaeti, MPd 

Dr.H. Heris Hendriana, MPd 
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Rincian Pertemuan dan Materi 

 

Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yang 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajara

n 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

1. 
 

a.Memahami 
rencana 
perkuliahan dan 
evaluasinya 

b.Memahami  
Urgensi ICT 

dalam 

Pembelajaran 

Matematika  

 

Kontrak perkuliahan; 

Urgensi ICT dalam 

Pembelajaran 

Matematika  

 

Ekspositori 
dan diskusi 
kelas 

TM 
2x50’ 
TT 
2x60’ 
BM 
2x60’ 

Partisipasi diskusi, 
Menelaah Urgensi 

ICT dalam 

Pembelajaran 

Matematika  

 

Kriteria 
Ketepatan 
pemahaman 
 
Bentuk 
Non tes 

a.Melaksanakan 
selu 
ruh tugas 
b. Memahami   
Urgensi ICT dan 

akan 

menerapkannya 

dalam 

Pembelajaran 

Matematika  

 

 
Bagian 
UTS  15% 
Dari 
kelelu-
ruhan 
 
 
Bagian 
tugas 
dan 
presen-
tasi 
20% dari 
keselu-
ruhan 

2. Memahami penggu-
naan dan 
menerapkan Visual 

Basic Aplica-tion 

untuk Microsoft 

Excel dalam 

pembel-ajaran 

matematika  

Pengenalan dan 

penggunaan Visual 

Basic Aplication 

untuk Microsoft 

Excel 

Ekspositori 
dan diskusi 
kelas 

TM 
2x50’ 
TT 
2x60’ 
BM 
2x60’ 

Memahami dan 
menerapkan 
Visual Basic 

Aplica-tion untuk 

Microsoft Excel 

dalam pembel-

ajaran matematika 

Kriteria 
Ketepatan 
penerapan  
Bentuk 
Non tes 

Menerapkan 
Visual Basic 

Aplica-tion untuk 

Microsoft Excel 

dalam pembel-

ajaran matematika 

3. Memahami penggu-
naan dan 
menerapkan Visual 

Basic Aplica-tion 

untuk Microsoft 

Pengenalan dan 
penggunaan Visual 
Basic Aplication 
untuk Microsoft 
Power Point 

Ekspositori 
dan diskusi 
kelas 

TM 
2x50’ 
TT 
2x60’ 
BM 

Memahami dan 
menerapkan 
Visual Basic 

Aplication untuk 

Microsoft Power 

Kriteria 
Ketepatan 
penerapan  
Bentuk 
Non tes 

Menerapkan 
Visual Basic 

Aplication untuk 

Microsoft Power 
Point dalam 
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Power Point dalam 

pembelajaran 

matematika  

2x60’ Point dalam 

pembel-ajaran 

matematika 

pembel-ajaran 

matematika 

4. Memahami penggu-
naan Aplikasi 
software Maple 
dalam pembelajaran 

matematika 

Pengenalan dan 
Aplikasi software 
Maple  
 
 
 

Ekspositori 
dan diskusi 
kelas 

TM 
2x50’ 
TT 
2x60’ 
BM 
2x60’ 

Memahami 
penggunaan 
Aplikasi software 
Maple dalam 

pembelajaran 

matematika 

Kriteria 
Ketepatan 
penerapan  
Bentuk 
Non tes 

Memahami 
penggunaan 
Aplikasi software 
Maple dalam 

pembelajaran 

matematika 
 

Mg 
ke 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yang direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajara
n 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 
Bentuk 

Indikator Bobot 
(%) 

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

5 Memahami penggu-
naan Aplikasi 
software Matlab 
dalam 

pembelajarandan 

latihan matematika 

Pengenalan dan 
Aplikasi software 
Matlab 

Ekspositori 
dan diskusi 
kelas, 

TM 
2x50’ 
TT 
2x60’ 
BM 
2x60’ 

Memahami dan 
menerapkan 
Aplikasi software 
Matlab dalam 

pembelajaran 

matematika 

Kriteria 
Ketepatan 
penerapan  
Bentuk 
Non tes 

Memahami  
penerapan Aplikasi 
software Matlab 

dalam 

pembelajaran 

matematika 
 

 
Bagian 
UTS 20% 
dari 
kelesulu-
ruhan 
 
 6 

dan 
7 

Berlatih 
menerapkan 
Software Visual 

Basic Aplication 

untuk Microsoft 

Excel , untuk Micro 
Power Point , maple 
Matlab dalam 
pembelajaran 
matematika  

Software Visual 

Basic Aplication 

untuk Microsoft 

Excel , untuk Micro 
Power Point , maple 
Matlab 

Ekspositori 
dan diskusi 
kelas,  

TM 
4x50’ 
TT 
4x60’ 
BM 
4x60’ 

Berlatih 
menerapkan 
Software Visual 

Basic Aplication 

untuk Microsoft 

Excel , untuk 
Micro Power Point 
, maple Matlab 
dalam 

Kriteria 
Ketepatan 
penerapan  
Bentuk 
Non tes 

Menerapkan 
Software Visual 

Basic Aplication 

untuk Microsoft 

Excel , untuk Micro 
Power Point , 
maple Matlab 
dalam 
pembelajaran 
matematika 
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pembelajaran 
matematika 

8.  UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) (35% dari keseluruhan)  

9 , 
10 

Memahami  
Wolfram 
Mathematica , 
Adobe Flash CS 4.0 
dan Action Script 3.0 
dalam 
pembelajaran 
matematika  

Wolfram 
Mathematica Adobe 
Flash CS 4.0 dan 
Action Script 3.0 

Ekspositori 
dan diskusi 
kelas 
Latihan 

TM 
4x50’ 
TT 
4x60’ 
BM 
4x60’ 

Menelaah 
penerap-an 
Wolfram Mathe-
matica, Adobe 
Flash CS 4.0 dan 
Action Script 3.0 

Kriteria 
Kesesuaian 
penerapan  
Bentuk 
Non tes 

Memahami pene-
rapan  Wolfram 
Mathematica, 
Adobe Flash CS 4.0 
dan Action Script 
3.0 dalam 
pembelajaran 
matematika  

Bagian 
Tugas 
kelompo
k dan 
presen-
tasi 
15% dari 
keselu-
ruhan 

 

 

 

Mg 
ke 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yang direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajara
n 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar Mhs 

Penilaian 
Kriteria dan 
bentuk 

Indikator Bobot % 

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

11, 
dan 
12 

Memahami: 
penerapan Software 
geogebra dan 
Autograph dalam 
pembelajaran 
matematika 
(geometri) 
 
 

Software geogebra 
dan Autograph 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekspositori 
dan diskusi 
kelas 
Latihan 
menggunaka
n  

TM 
2x50’ 
TT 
2x60’ 
BM 
2x60’ 

Berlatih 
mengguna-kan dan 
memanfa-atkan 
Software geogebra 
dan Autograph 
 
 

Kriteria 
Ketepatan 
pemahaman 
 
Bentuk 
Non tes 

Menerapkan 
Software geogebra 
dan Autograph 
dalam 
pembelajaran 
geometri 

Bagian  
Tugas 
kelompo
k dan 
presen-
tasi 
30% dari 
keselu-
ruhan 
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7 

 

13, 
14. 

Memahami: 
penerapan Software 
Software Cabri 
Geometry dan GSP 
dalam pembelajaran 
matematika 
(geometri) 
 
 

Software Cabri 
Geometry dan GSP 
 
 
 
 
 
 

Latihan 
menggunaka
n dan 
memanfa-
atkan aplikasi 
referensi 
Mendeley 

TM 
2x50’ 
TT 
2x60’ 
BM 
2x60’ 

Berlatih 
menerapkan 
Software Cabri 
Geometry dan GSP 
 

Kriteria 
Ketepatan 
penggunaan 
 
Bentuk 
Non tes 

Menerapkan 
Software Cabri 
Geometry dan GSP 
dalam 
pembelajaran 
geometri  

 

Buku Sumber Utama: 

Birnbaum, D and Vine, M. (2007). Microsoft Excel VBA Programming for the Absolute Beginner, Boston: Thomson Course Technology 
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INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)SILIWANGI 

FAKULTAS PASCASARJANA 

JURUSAN/PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Nama Mata Kuliah 

 

Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semes- 

Ter  

Tgl Penyusunan 

Kajian Mandiri Perangkat Pembelajaran 

 

 2 3 25 Februari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang 

RPS 
Direktur Pascasarjana Ka PRODI 

 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari Sumarmo 

 

 

 

Dr. Hj. Eusi Eti Rohaeti, M.Pd. 

 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari 

Sumarmo 
Capaian 

Pembelajaran (CP) 

 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = Keterampilan 

Umum 

 

KK = Keterampilan 

Khusus 

 

MK = Mata Kuliah 

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

CP-SA Memiliki budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif,  dan bersikap ulet, tangguh, bekerja keras, 

teliti, percaya diri, senang belajar, terbuka, bertanggung jawab, jujur, menghargai pendapat dan bekerjasama 

dengan orang lain. 
CP-SB Menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab, jujur, dalam  mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan 

matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. 
CP-SC. Menunjukkan budaya rasional,  kritis, kreatif,  bekerja keras, terbuka, jujur dalam  mengelola sumber daya 

pendidikan matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab kepada 

pemangku kepentingan. 
CP-SD. Menunjukkan  budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif, percaya diri, terbuka, bertanggung jawab, 

jujur, menghargai pendapat dalam bekerjasama, berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan 

masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. 
CP-PPA Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik 

matematika 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, 
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melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS. 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

(lanjutan) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = Keterampilan 

Umum 

 

KK = Keterampilan 

Khusus 

 

MK = Mata Kuliah 

CP-KUA Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melakukan 

perencanaan,  pengelolaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran inovatif, dengan memanfaatkan IPTEKS yang 

berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

CP-KUB Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 

CP-KK1 Terampil merancang, menyusun, dan melaksanakan kegiatan matematik (doing math)  dalam beragam hard skill 

matematik SM serta mengkomunikasikannya sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. 

CP-KK2 Mampu mendalami prinsip dan aturan penyusunan instrumen dan  pembelajarannya melalui riset pendidikan 

matematika dan menghasilkan  menghasilkan karya inovatif dan teruji; 

CP-KK3 Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan matematika dan pendidikan matematika yang menjadi objek 

penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan 

interdisiplin atau multidisiplin; 
CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Memahami isu dan masalah terkini (misalnya penguasaan hard skill, dan soft skill matematik siswa, kesulitan 

siswa, tujuan pembelajaran matematika, dll) untuk ditelaah  dalam memilih pembelajaran matematika inovatif 

sebagai alternatif  mengatasi masalah tersebut. 

CPMK2 Memiliki  pengetahuan  karakterstik, langkah-langkah  beragam  pembelajaran matematika inovatif  untuk  

meningkatkan  hard skill, dan soft skill matematik siswa . 

CPMK3 Mampu mengidentifikasi  jenis dan indikator  hard skill dan soft skill matematik siswa yang masih perlu 

ditingkatkan; 

CPMK4 Mampu memilih jenis pendekatan pembelajaran matematika inovatif ,  mengidentifikasi langkah-langkahnya, 

sebagai upaya meningkatkan hard skill, dan soft skill matematik siswa;    

CPMK5 Mampu merancang  RPP dan LKS sebagai komponen pembelajaran matematika inovatif  untuk mengembang-

kan   hard skill dan soft skill dalam konten matematik tertentu  melalui  langkah-langkah pembelajaran yang 

akan dilaksanakan 

CPMK6 Mampu mengidentifikasi indikator   hard skill dan soft skill siswa dalam konten matematik tertentu yang akan 

dikembangkan, dan  menyusun serta menyelesaikan butir soal latihannya.  

CPMK7 Mampu merancang RPP dan LKS/LKM yang memuat hard skill dan soft skill siswa dalam konten matematik 

tertentu pada tiap langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan;  
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CPMK8 Mampu melaksanakan pembelajaran matematika inovatif  dengan memanfaatkan RPP dan LKS yang telah 

dirancang 
 

Diskripsi Singkat 

MK 

Perkuliahan  ini membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang perangkat pembelajaran antara lain dalam bentuk 

RPP dan LKS/LKM berkenaan dengan hardskill dan softskill siswa dalam konten matematik tertentu,  untuk pembelajaran 

matematika inovatif  tertentu,  sebagai  pedoman pelaksanaan pembelajaran sehari-hari dan atau pembelajaran dalam 

penelitian tesis mahasiswa.   

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Rencana kegiatan perkuliahan dan evaluasinya,  

2. Membahas rencana pembelajaran sehari-hari atau pembelajaran dalam  proposal penelitian tesis mahasiswa  

3. Diskusi tentang  hardskill, softskill dalam konten matematik tertentu pada tiap  tahap pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai 

rencana tesis. Hasil kajian disajikan dalam bentuk RPP dan LKS  

4. Diskusi  kajian sampel RPP dan LKS untuk disiapkan dalam  uji-coba terbatas.  

5. Mendiskusikan hasil uji-coba terbatas RPP dan LKS, yang akan dilengkapi dan disempurnakan untuk pembelajaran sehari-hari atau  

pembelajaran dalam  penelitian tesis.   
6. Keseluruhan RPP dan LKS  sudah siap untuk diterapkan dalam pembelajran sehari-hari atau dalam penelitian tesis mahasiswa.  

Mengumpulkan hasil kajian mandiri RPP dan LKS untuk rencana penelitiannya. 

Daftar Referensi Utama: 

1 Arends, R. I. (2008) Learning to Teach: Belajar untuk Mengajar. Buku Dua. (Penterjemah: Helly Prayitno Soetjipto dan 

Sri Mulyantini Soetjipto). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

2 Fathurrohman, M. (2015). Model-model Pembelajaran Inovatif. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media. 

3 Hamdayama, J. (2014). Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter. Bogor: Ghalia Indonesia. 

4 Hendriana, H., Rohaeti, E.E., Sumarmo, U. (2017). Hardskill dan Softskill Matematika Siswa. Penerbit PT Refika 

Aditama. Bandung. 

5 Rohaeti, E.E. Hendriana, H.,, Sumarmo, U. (2018). Pembelajaran Matematika Innovatif dalam Pendidikan Matematika. 

Bandung: Penerbit PT Refika Aditama. (dalam Proses) 

6 Rusman. (2012).  Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 

7 Rusman, (2010), Model-Model Pembelajaran. Bandung: Mulya Mandiri Pers. 

8 Sanjaya, W. (2010). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana 

Pendukung: 

Artikel-artikel,  tesis, disertasi dan sumber lain  yang relevan dengan permasalahan, pendekatan pembelajaran dan hard-skill 

dan soft-skill matematik yang akan dikembangkan dalam tesis mahasiswa. 
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Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Tidak ada Laptop/komputer & LCD Projector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Tim Dosen 

Mata kuliah 

Prsyarat 

1.Proses Berpikir Matematik 

2. Metode Penelitian Pendidikan Matematika 

3. Konsep Esensial Matematika SM 

3. Perencanaan Pengajaran Matematika SM 

 

 
 

Konsul

-tasi 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yang 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

1 a. Memahami tugas 

perkuliahan dan 

evaluasinya  

b.Mengidentifikasi 

variabel utama  

proposal penelitian 

atau rencana tesis 

mahasiswa  

a. Rencana perkuliahan 

dan evaluasinya 

 

b. Proposal penelitian 

atau rencana tesis 

mahasiswa  

Konsultasi dan 

diskusi individu 

TM: 

(3x50’) 

TT: 

(3x60’) 

BM: 

(3x60’) 

a.Memahami tugas 

perkuliahan dan 

evaluasinya 

b. Menelaah rencana 

tesis 

 

Kriteria: 

Kememadaian  

laporan tugas 

dg rencana 

perkuliahan 

 

Bentuk: 

Non-tes 

a.Memenuhi 

seluruh tugas 

perkuliahan 

 

b.Mengetahui 

variabel utama tesis 

Bagian 

partisipasi 

Konsul-

tasi dan 

diskusi 

 

15 % dari 

keseluruh

an  

 

 

 

2. Menjelaskan dan 

diskusi variabel 

utama  rencana tesis 

mahasiswa  

Variabel utama  rencana 

tesis mahasiswa 

Konsultasi dan 

diskusi individu  

TM: 

(3x50’) 

TT: 

(3x60’) 

BM: 

Menjelaskan  Variabel 

utama  rencana tesis 

mahasiswa 

Kriteria: 

Kesesuaian 

penjelasan 

mhs dg 

rencana 

Memeriksa kese-

suaian penjelasan 

mhs dg rencana 

tesisnya 
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(3x60’) tesisinya  

Bentuk: 

Non-tes 

 

Konsul-

tasi ke- 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yang 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

3. Menjelaskan dan 

diskusi contoh/ draf  

RPP dan LKS mhs 

untuk diuji-coba 

terbatas 

RPP dan LKS 

 

Konsultasi dan 

diskusi individu 

TM: 

(3x50’) 

TT: 

(3x60’) 

BM: 

(3x60’) 

Merancang RPP dan 

LKS, melengkapinya  

Kriteria: 

Kesesuaian 

draf RPP dan 

LKS dg varia-

bel yang akan 

dikembangkan 

dan pembela-

jaran yg akan 

dilaksanakan 

Bentuk: 

Non-tes 

Memeriksa kese-

suaian format dan 

isi RPP dan LKS  

dg hard skill, soft 

skill matematik yg 

dikembangkan dan 

langkah pembel-

ajaran yg akan 

dilaksanakan 

 

4. 

 

Melaporkan hasil 

uji-coba  terbatas 

RPP dan LKS  dan 

menyempurnakan 

RPP dan LKS 

Uji-coba terbatas RPP 

dan LKS 

Konsultasi dan 

diskusi 

TM: 

(3x50’) 

TT: 

(3x60’) 

BM: 

(3x60’) 

Melaporkan hasil uji-

coba  terbatas RPP dan 

LKS  dan menyempur-

nakan RPP dan LKS 

Kriteria: 

Hasil uji-coba  

RPP dan LKS  

memadai 

Bentuk: 

Non-tes 

Memeriksa keme-

madaian RPP dan 

LKS hasil uji-coba 

 

Bagian 

Partisi-

pasi dis-

kusi dan 

konsul-

tasi 

 

20% dari 

keseluruh

an 

5. Menjelaskan  

keseluruhan RPP 

dan LKS yang 

siapkan untuk 

diterapkan dalam 

penelitian 

mahasiswa  

 

Seluruh RPP dan LKS Konsultasi dan 

diskusi 

TM: 

(3x50’) 

TT: 

(3x60’) 

BM: 

(3x60’) 

Melaporkan keselu-

ruhan  RPP dan LKS 

Siap untuk diterapkan 

dalam penelitian tesis 

mahasiswa    

Kriteria: 

Seluruh  RPP 

dan LKS  

memadai 

Bentuk: 

Non-tes 

Memeriksa keme-

madaian seluruh 

RPP dan LKS  
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6. PENGUMPULAN SELURUH RPP DAN LKS (65 % dari keseluruhan) 

 

 

 

 

                                             Mengetahui:                                                                                                                                               Cimahi, Maret 2018, 

  Wakil Rektor I                                            Ketua Prodi S2 Pend, Matematika                                                                                 Dosen Pembina Mata Kuliah 
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INSTITUT KEGURUAN  DAN ILMU PENDIDIKAN SILIWANGI (IKIP SILIWANGI) 

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN SAINS 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semester Tgl Penyusunan 

Konsep Esensial Matematika Sekolah Menengah  3 4 Februari 2018 

Otorisasi Nama KoordinatorPengembang RPS Koordinator Bidang Keahlian  Ka PRODI 

 
 

Dr. H. Asep Ikin Sugandi., M.Pd.  Prof. Dr. Hj. Utari Sumarmo, M.Pd 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

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

CP-SA Mampu mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. 

CP-SB Mampu mengelola sumber daya pendidikan matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara 

bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

CP-SC Mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun 

internasional. 

CP-PPA Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik 

matematika. 

CP-PPB Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, 

melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS. 

CP-

KUA 

Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melakukan 

perencanaan,  pengelolaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran inovatif, dengan memanfaatkan IPTEKS yang 

berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

CP-KUB Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 

CP-KK Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk 

melaksanakan mathematical enrepreneurship dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life 

skills) 
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CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran disatuan pendidikan dasar dan menengah 
(PPA1) 

CPMK2 Menguasai konsep matematika dan pola pikir matematik untuk studi ke jenjang berikutnya. (PPA2) 

CPMK3 Mampu mengambil keputusan yang tepat di bidang pendidikan matematika berdasarkan analisis informasi dan data (Edupreneur) 
(KKB6) 

Diskripsi Singkat MK Matakuliah ini membahas secara mendalam tentang konsep tentang konsep fungsi, persamaan dengan pertidaksamaan, Logika matematika, 

Dimensi tiga; Vektor,  Tarnsformasi, tentangLimit fungsi dengan Differensil, Konsep Integral, Statistika, Teori peluang, suku banyak dan irisan 

kerucut 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

a. fungsi berdasarkan perpadanannya, berdasarkan kesimetrian grafiknya, daerah asal dan daerah hasil dari suatu fungsi, invers 

fungsi, fungsik  komposisi dan contoh-contoh fungsi. 

b. persamaan dengan tidak persamaan 

c. Logika matematika 

d. Dimensi tiga;   

e. Trigonometri; 

f. Vektor 

g. Tarnsformasi 

h. Limit fungsi dengan Differensil 

i. Integral 

j. Statistika 

k. Teori peluang 

l. suku banyak 

m. irisan kerucut 
 

Daftar Referensi Utama:  

Buku-buku Mata Pelajaran Matematika yang diterbitkan oleh Depdikbud 

Pendukung:  

1. Buku-buku Mata pelajaran Matematika Untuk SM Penerbit PT. Erlangga 
2. Buku-buku Mata pelajaran Matematika Untuk SM Penerbit PT. Grapindo 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

- Notebook/laptop&LCDProjector 

Nama Dosen 
Pengampu 

Dr. Asep Ikin Sugandi, M.Pd 

Matakuliah 
prasyarat (Jika ada) 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

1 - Mampu 

menjelaskan, dan 

menjawab 

dengan benar 

tentang 

persoalan-

persoalan yang 

berhubungan 

dengan konsep 

Fungsi 

Fungsi dengan sifat-
sifatnya 
 

Ekspositori 

dan Diskusi 

 

150 Menit 

 

Mahasiswa dapat 

menyelesaikan 

persoalan baik 

kelompok maupun 

perorangan khususnya 

mngenai materi fungsi 

Kriteria: 
Ketepatan 
pemilihan 
teknik dan 
kesesuaian 
perhitungan 
 
Bentuk Tes:  
Soal-soal dan 
pertanyaan-
pertanyaan baik 
dari dosen 
maupun 
mahasiswa 

- Cara 
menyelesaikan 
masalah 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikasi 

5 

2  Mampu 

menjelaskan, dan 

mampu menjawab 

persoalan-

persoalan yang 

berhubungan 

dengan konsep 

persamaan dan 

pertidak samaa  

Persamaan dan 
Pertidaksamaan  

Ekspositori 

dan diskusi 

 

150 Menit 

 

- Mahasiswa dapat 
menyelesaikan 
persoalan baik 
kelompok maupun 
perorangan 
khususnya mengenai 
materi persamaan 
dan pertidaksamaan 

Kriteria: 
Ketepatan 
pemilihan 
teknik dan 
kesesuaian 
perhitungan 
 
Bentuk Tes:  
Soal-soal dan 
pertanyaan-
pertanyaan baik 
dari dosen 
maupun 
mahasiswa 

Cara 
menyelesaikan 
masalah 
Ketepatan 
Analisis. 
Kerapian Sajian. 
Kemampuan 
Komunikasi 

15 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

3 - Mampu 
menjelaskan, dan 
mampu 
menjawab 
persoalan-
persoalan yang 
berhubungan 
dengan konsep 
logika 
Matematika 

Logika Matematika Ekspositori 

dan diskusi 

150  Menit Mahasiswa dapat 
menyelesaikan 
persoalan baik 
kelompok maupun 
perorangan khususnya 
mengenai konsep 
Logika Matematika 

Kriteria: 
Ketepatan 
pemilihan 
teknik dan 
kesesuaian 
perhitungan 
 
Bentuk Tes:  
Soal-soal dan 
pertanyaan-
pertanyaan baik 
dari dosen 
maupun 
mahasiswa 

Cara 
menyelesaikan 
masalah 
Ketepatan 
Analisis. 
Kerapian Sajian. 

Kemampuan 
Komunikasi 

5 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mampu 

menjelaskan, 

dan mampu 

menjawab 

persoalan-

persoalan yang 

berhubungan 

dengan konsep 

dimensi tiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensi Tiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspositor dan 
diskusii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 Menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mahasiswa dapat 
menyelesaikan 
persoalan baik 
kelompok maupun 
perorangan 
khususnya 
mengenai konsep 
Dimensi Tiga  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kriteria: 
Ketepatan 
analisis 
masalah, 
ketepatan 
menyelesaikan 
masalah, 
kemampuan 
komunikasi 
 
Bentuk Tes:  
Soal-soal dan 
pertanyaan-
pertanyaan baik 
dari dosen 
maupun 
mahasiswa 
Kriteria: 

- Cara 
menyelesaikan 
masalah 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cara 

5 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

5 Mampu 

menjelaskan, 

dan mampu 

menjawab 

persoalan-

persoalan yang 

berhubungan 

dengan 

konsepTrigonom

etri 

 

Trigonometri 

 
Ekspositori 
dan diskusi 

 
150 Menit 

Mahasiswa dapat 
menyelesaikan 
persoalan baik 
kelompok maupun 
perorangan khususnya 
mengenai kosep 
Trigonometri 
 
 

Ketepatan 
analisis 
masalah, 
ketepatan 
menyelesaikan 
masalah, 
kemampuan 
komunikasi 
Bentuk Tes:  

Soal-soal dan 
pertanyaan-
pertanyaan 
baik dari 
dosen maupun 
mahasiswa 

menyelesaikan 
masalah 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

Kemampuan 
Komunikasi 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 Mampu 
menjelaskan, dan 
mampu menjawab 
persoalan-
persoalan yang 
berhubungan 
dengan konsep 
Vektor 

Vektor Ekspositori, 
diskusi,  

150 Menit Mahasiswa dapat 
menyelesaikan 
persoalan baik 
kelompok maupun 
perorangan khususnya 
mengenai konsep 
Vektor 

Kriteria: 
Ketepatan 
analisis 
masalah, 
ketepatan 
menyelesaikan 
masalah, 
kemampuan 
komunikasi 
Bentuk Tes:  
Soal-soal dan 

pertanyaan-

pertanyaan baik 

dosen 

 

- Cara 
menyelesaikan 
masalah 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikasi. 

5 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

     7 Mampu 
menjelaskan, dan 
mampu 
menjawab 
persoalan-
persoalan yang 
berhubungan 
dengan konsep 
Transformasi 

Transformsi  

Ekspositori, 
diskusi, 

150 Menit Mahasiswa dapat 
menyelesaikan 
persoalan baik 
kelompok maupun 
perorangan khususnya 
mengenai konsep 
Transformasi 

Kriteria: 
Ketepatan 
analisis 
masalah, 
ketepatan 
menyelesaikan 
masalah, 
kemampuan 
komunikasi 
Bentuk Tes:  
Soal-soal dan 

pertanyaan-

pertanyaan baik 

dosen dan 

Mahasiswa 

- Cara 
menyelesaikan 
masalah 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikasi. 

5 
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9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mampu 
menjelaskan, dan 
mampu 
menjawab 
persoalan-
persoalan yang 
berhubungan 
dengan konsep  
Limit dan 
diferensial 
 
 
 
 
 

Limit dan diferensial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspositori 

dan disukusi 

 

 

 

 

 

 

 

150 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mahasiswa dapat 
menyelesaikan 
persoalan baik 
kelompok maupun 
perorangan 
khususnya 
mengenai konsep 
limit dan diferensial 

 
 
 
 
 
 
 

Kriteria: 
Ketepatan 
analisis 
masalah, 
ketepatan 
menyelesaikan 
masalah, 
kemampuan 
komunikasi 
 
Bentuk Tes:  
Soal-soal dari 

dosen maupun 

mahasiswa 

- Cara 
menyelesaikan 
masalah 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikasi. 

 
 
 
 
 
 

5 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

 
10 

 
- Mampu 

menjelaskan, dan 
mampu 
menjawab 
persoalan-
persoalan yang 
berhubungan 
dengan konsep  
Integral 
 

Integral 

 

 

Ekspositori 

dan diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

150 Menit 

 
- Mahasiswa dapat 

menyelesaikan 
persoalan baik 
kelompok maupun 
perorangan 
khususnya 
mengenai konsep 
Integral  

 

 
Ketepatan 
analisis 
masalah, 
ketepatan 
menyelesaikan 
masalah, 
kemampuan 
komunikasi 
 
Bentuk Tes:  
Soal-soal dari 

dosen maupun 

mahasiswa 

 
- Cara 

menyelesaikan 
masalah 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

Kemampuan 
Komunikasi 
 
 
 
 

 
 

5 

11 - Mampu 
menjelaskan, dan 
mampu 
menjawab 
persoalan-
persoalan yang 
berhubungan 
dengan konsep  
Statistika 

 

Statistika  

Ekspositori, 

diskusi 

 

150 Menit - Mahasiswa dapat 
menyelesaikan 
persoalan baik 
kelompok maupun 
perorangan 
khususnya 
mengenai konsep 
Statistika 

-  

Kriteria: 
Ketepatan 
analisis 
masalah, 
ketepatan 
menyelesaikan 
masalah, 
kemampuan 
komunikasi 
 
Bentuk Tes:  
Soal-soal dari 
dosen maupun 
mahasiswa  

 

- Cara 
menyelesaikan 
masalah 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikasi. 

5 

12 - Mampu 
menjelaskan, dan 

Teori peluang Ekspositori, 

diskusi 

150 Menit - Mahasiswa dapat 
menyelesaikan 

Kriteria: 
Ketepatan 

- Cara 
menyelesaikan 

5 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

mampu 
menjawab 
persoalan-
persoalan yang 
berhubungan 
dengan konsep  
Teori peluang 
 

 persoalan baik 
kelompok maupun 
perorangan 
khususnya 
mengenai konsep 
Teori peluang 

-  

analisis 
masalah, 
ketepatan 
menyelesaikan 
masalah, 
kemampuan 
komunikasi 
 
Bentuk Tes:  
Soal-soal dari 
dosen maupun 
mahasiswa 

masalah 
- Ketepatan 

Analisis. 
- Kerapian 

Sajian. 
- Kemampuan 

Komunikasi. 

13 - Mampu 
menjelaskan, dan 
mampu 
menjawab 
persoalan-
persoalan yang 
berhubungan 
dengan konsep  
Suku banyak 

Suku Banyak Ekspositori, 

diskusi, 

 

150 Menit - Mahasiswa dapat 
menyelesaikan 
persoalan baik 
kelompok maupun 
perorangan 
khususnya 
mengenai konsep 
Teori peluang 

Kriteria: 
Ketepatan 
analisis 
masalah, 
ketepatan 
menyelesaikan 
masalah, 
kemampuan 
komunikasi 
 
Bentuk Tes:  
Soal-soal dari 
dosen maupun 
mahasiswa  

 

- Cara 
menyelesaikan 
masalah 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikasi. 

5 

14 - Mampu 
menjelaskan, dan 
mampu 
menjawab 
persoalan-

Irisan Kerucut Ekspositori, 

diskusi, 

 

150 Menit - Mahasiswa dapat 
menyelesaikan 
persoalan baik 
kelompok maupun 
perorangan 

Kriteria: 
Ketepatan 
analisis 
masalah, 
ketepatan 

- Cara 
menyelesaikan 
masalah 

- Ketepatan 
Analisis. 

5 
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ANGI

Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

persoalan yang 
berhubungan 
dengan konsep  
Irisan kerucut 

khususnya 
mengenai konsep 
irisan kerucut 

menyelesaikan 
masalah, 
kemampuan 
komunikasi 
 
Bentuk Tes:  
Soal-soal 

berkaitan 

dengan 

distribusi satu 

peubah acak 

 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikasi. 

15 Responsi    -   -  5 

16 Ujian Akhir Semester                                20 
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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

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

CP-KKA Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melakukan perencanaan, 
pengelolaan, implementasi,evaluasi dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

CP-KKB Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 
penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika 

CP-PPA Menguasai konsep matematika, struktur, materi dan pola pikir keilmuan matematika yang diperlukan unutk melaksanakan 
pembelajaran di saatuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya. 

CP-PPB Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik 
matematika. 

CP-PMA Mampu mengambil keputusan strategis dibidang pendidikan matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan 

CP-PMB Mampu mengelola sumber daya pendidikan matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara 

bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CP-KKA3 Mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melakukan evaluasi dengan 
memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

CP-PPA1 Menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran disatuan pendidikan dasar dan menengah 
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CP-PPA2 Menguasai konsep matematika dan pola pikir matematik untuk studi ke jenjang berikutnya. 

CP-PMA1 Mampu mengambil keputusan strategis dibidang pendidikan matematika berdasarkan informasi dari data yang relevan 

Diskripsi Singkat MK Dalam perkuliahan ini dibahas tentang: macam-macam teknik membilang, Perhitungan peluang, distribusi satu peubah acak, distribusi dua peubah 
acak, ekspektasi satu peubah acak, ekspektasi dua peubah acak, beberapa distribusi khusus diskrit, beberapa distribusi khusus kontinu. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Analisis Kombinatorial (macam-macam teknik membilang) 
2. Perhitungan Peluang 
3. Distribusi satu peubah acak diskrit dan kontinu 
4. Distribusi dua peubah acak diskrit dan kontinu 
5. Ekspektasi satu peubah acak diskrit dan kontinu 
6. Ekspektasi dua peubah acak diskrit dan kontinu 
7. Beberapa distribusi khusus diskrit 
8. Beberapa distribusi khusus kontinu 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

1 - Mampu 

menjelaskan, 

memahamai, 

menghitung dan 

memecahkan 

masalah 

mengenai 

banyaknya 

susunan 

berdasarkan 

aturan perkalian, 

permutasi, 

kombinasi 

- Menghitung nilai 

koefisien 

binomial, baik 

dengan 

perumusan 

maupun dengan 

sifatnya 

Analisis kombinatorial 
(macam-macam teknik 
membilang) 
 

Bentuk:  

Kuliah 

 

Metode: 

Kontruktivism

e, diskusi, 

pemecahan 

masalah 

 

150 Menit 

 

Tes diagonistik, 

menyelesaikan 

berbagai jenis 

permasalah matematis 

baik kelompok maupun 

individual, yang 

berkaitan dengan 

aturan perkalian, 

permutasi, kombinasi, 

dan ekspansi binomial. 

Kriteria: 
Ketepatan 
pemilihan 
teknik dan 
kesesuaian 
perhitungan 
 
Bentuk Tes:  
Soal-soal 
analisis 
kombinatorial 

- Cara 
menyelesaikan 
masalah 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikasi 

8 

2 dan 3 Mampu 

menjelaskan, 

memahamai dan 

menghitung dan 

memecahkan 

masalah: 

- ruang sampel 
dari sebuah 

Perhitungan Peluang: 

Ruang Sampel, Konsep 

Peluang, Peluang 

Berdasarkan Teknik 

Membilang 

 

Perhitungan Peluang: 
Peluang bersyarat, 

Bentuk:  

Kuliah 

 

Metode: 

Kontruktivism

e, diskusi, 

pemecahan 

masalah 

 

150 nit 

 

- Menyelesaikan 
berbagai masalah 
matematis yang 
berkaitan dengan 
peluang 

- Mampu menjelaskan 
kembali dan 
memaparkan hasil 
temuan dan 
pemecahan masalah 

Kriteria: 
Ketepatan 
pemilihan 
teknik dan 
kesesuaian 
perhitungan 
 
Bentuk Tes:  
Soal-soal 
perhitungan 

- Cara 
menyelesaika
n masalah 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikasi 

20 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

eksperimen acak 
- peristiwa-

peristiwa 
berdasarkan 
ruang sample 

- peristiwa 
berdasarkan 
operasi-operasi  
pada himpunan 

- peluang dari 
sebuah 
peristiwa 

- peluang dari 
sebuah  

Peluang Dua Peristiwa 
yang Saling Bebas, Dalil 
Bayes 

mengenai peluang 
 

peluang 

 peristiwa 
berdasarkan 
operasi-operasi 
pada himpunan 

- peluang dari dua 
peristiwa saling 
inklusif 

- peluang dua 
peristiwa yang 
saling lepas 

- peluang dua 
peristiwa 
berdasarkan 
aturan perkalian 

- peluang dua 
peristiwa 
berdasarkan 
permutasi 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

- peluang dua 
peristiwa 
berdasarkan 
sampel yang 
berurutan 

- peluang dua 
peristiwa 
berdasarkan 
berdasarkan 
kombinasi 

- peluang dari 
sampel yang tak 
berhingga 

- peluang peristiwa 
bersyarat 

- kebebasan dari 
dua peristiwa 

- kebebasan dari 
tiga peristiwa 

4 Ujian Tengah Semester 20 

5 - Mampu 
membedakan 
peubah acak 
diskrit dan 
peubah acak 
kontinu 

- Menghitung dan 
menyelesaikan 
permaslahan 
peluang dari 
sebuah peubah 
acak diskrit yang 

Distribusi Satu Peubah 

Acak dan Ekspektasi 

Satu Peubah Acak 

Bentuk:  

Kuliah 

 

Metode: 

Ekspositori, 
diskusi, 
pemecahan 
masalah 

150 Menit - Berdisikusi dan 
merekontruksi 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
satu peubah acak 

- Menyelesaikan 
pemecahan masalah 
mengenai satu 
peubah acak 

- Menjelaskan kembali 
mengenai materi satu 
peubah acak 

Kriteria: 
Ketepatan 
analisis 
masalah, 
ketepatan 
menyelesaikan 
masalah, 
kemampuan 
komunikasi 
 
Bentuk Tes:  
Soal-soal 

- Cara 
menyelesaikan 
masalah 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikasi. 

8 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

berharga tertentu 
- Menghitung, 

menjelaskan dan 
menyelesaikan 
masalah peluang 
dari sebuah 
peubah acak 
kontinu yang 
berharga tertentu 

- Menentukan 
fungsi distribusi 
dari sebuah 
peubah acak, baik 
diskrit maupun 
kontinu 

- Menghitung, 
menjelaskan dan 
menyelesaikan 
masalah dari 
sebuah peubah 
acak yang 
berharga tertentu 
berdasarkan 
fungsi 
distribusinya 

- Menghitung, 
menjelaskan dan 
menyelesaikan 
masalah 
mengenail nilai 
ekspektasi dari 
fungsi sebuah 

- Berdisikusi dan 
merekontruksi 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
ekspektasi satu 
peubah acak 

- Menyelesaikan 
pemecahan masalah 
mengenai ekspektasi 
satu peubah acak 

- Menjelaskan kembali 
mengenai materi 
ekspektasi satu 
peubah acak 

berkaitan 

dengan 

distribusi satu 

peubah acak 

dan ekspektasi 

satu peubah 

acak 

Bentuk Non-
Tes:  

Presentasi 
kelompok 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

peubah acak 
- Menghitung, 

menjelaskan dan 
menyelesaikan 
maslah mengenai 
rataan dari 
sebuah peubah 
acak 

- Menghitung, 
menjelaskan dan 
menyelesaikan 
masalah mengnai 
varians dari 
sebuah peubah 
acak berdasarkan 
definisi dan sifat-
sifatnya 

- Menghitung, 
menjelaskan dan 
menyelesaikan 
masalah 
mengenai nilai 
ekspektasi dan 
varians dari fungsi 
sebuah peubah 
acak secara 
pendekatan 

- Menghitung, 
menjelaskan dan 
menyelesaikan 
masalah 
mengenai 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

momen, baik 
momen sekitar 
pusat maupun 
momen sekitar 
rataan 

- Menentukan 
fungsi 
pembangkit 
momen dari 
sebuah peubah 
acak 

- Menentukan 
rataan dan 
varians dari 
sebuah peubah 
acak berdasarkan 
fungsi 
pembangkit 
momen 

6 - Menghitung, 
menjelaskan dan 
menyelesaikan 
masalah dari soal-
soal yang 
berkaitan dengan 
fungsi peluang 
gabungan 
maupun fungsi 
densitas 
gabungan 

- Menentukan 
fungsi peluang 

Distribusi Dua Peubah 

Acak dan Ekspektasi dua 

peubah acak 

Bentuk:  

Kuliah 

 

Metode: 

Ekspositori, 
diskusi, 
pemecahan 
masalah 

150 Menit - Berdisikusi dan 
merekontruksi 
permasalahan yang 
berkaitan dengan dua 
peubah acak 

- Menyelesaikan 
pemecahan masalah 
mengenai dua 
peubah acak 

- Menjelaskan kembali 
mengenai materi dua 
peubah acak 

- Berdisikusi dan 

Kriteria: 
Ketepatan 
analisis 
masalah, 
ketepatan 
menyelesaikan 
masalah, 
kemampuan 
komunikasi 
 
Bentuk Tes:  
Soal-soal 

berkaitan 

- Cara 
menyelesaikan 
masalah 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikasi. 

8 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

marginal dari 
salah satu peubah 
acak berdarkan 
fungsi peluang 
gabungannya 

- Menentukan 
fungsi densitas 
marginal dari 
salah satu peubah 
acak berdasarkan 
fungsi densitas 
gabungannya 

- Menghitung, 
menjelaskan dan 
menyelesaikan 
fungsi peluang 
bersyarat dari 
sebuah peubah 
acak diberikan 
peubah acak 
lainnya 

- Menentukan 
fungsi densitas 
bersyarat dari 
sebuah peubah 
acak diberikan 
peubah acak lain 

- Membuktikan dua 
peubah acak 
bebas stokastik 
atau 
bergantungan, 

merekontruksi 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
Nilai Ekspektasi 
Gabungan, Ekspektasi 
Bersyarat, Rataan 
bersyarat 

- Menyelesaikan 
pemecahan masalah 
mengenai Nilai 
Ekspektasi Gabungan, 
Ekspektasi Bersyarat, 
Rataan bersyarat 

- Menjelaskan kembali 
mengenai Nilai 
Ekspektasi Gabungan, 
Ekspektasi Bersyarat, 
Rataan bersyarat 

- Berdisikusi dan 
merekontruksi 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
Perkalian Dua 
Momen, Kovarians, 
Varians Bersyarat 

- Menyelesaikan 
pemecahan masalah 
mengenai Perkalian 
Dua Momen, 
Kovarians, Varians 
Bersyarat 

- Menjelaskan kembali 

dengan 

distribusi dua 

peubah acak 

dan ekspektasi 

dua peubah 

acak 

Bentuk Non-
Tes:  

Presentasi 
kelompok 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

baik untuk 
peubah acak 
diskrit maupun 
kontinu 

- Menghitung, 
menjelaskan dan 
menyelesaikan 
masalah 
mengenai nilai 
ekspekasi 
gabungan dari 
fungsi dua 
peubah acak baik 
diskrit maupun 
kontinu 

- Menghitung, 
menjelaskan dan 
menyelesaikan 
masalah 
mengenai nilai 
ekspekasi 
gabungan 
bersyarat dari 
fungsi dua 
peubah acak baik 
diskrit maupun 
kontinu 

- Menghitung, 
menjelaskan dan 
menyelesaikan 
masalah 
mengenai rataan 

mengenai Perkalian 
Dua Momen, 
Kovarians, Varians 
Bersyarat 

- Berdisikusi dan 
merekontruksi 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
Fungsi Pembangkit 
Momen Gabungan, 
Koefisien Korelasi, 
Akibat Kebebasan 
Stokastik  

- Menyelesaikan 
pemecahan masalah 
mengenai Fungsi 
Pembangkit Momen 
Gabungan, Koefisien 
Korelasi, Akibat 
Kebebasan Stokastik 

- Menjelaskan kembali 
mengenai Fungsi 
Pembangkit Momen 
Gabungan, Koefisien 
Korelasi, Akibat 
Kebebasan Stokastik 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

bersyarat dari 
sebuah peubah 
acak diberikan 
peubah acak lain, 
baik diskrit 
maupun kontinu 

- Menghitung, 
menjelaskan dan 
menyelesaikan 
masalah  
mengenai 
kovarians dari dua 
beubah acak 

- Menghitung, 
menjelaskan dan 
menyelesaikan 
masalah  
mengenai varians 
bersyarat dari 
sebuah peubah 
acak diberikan 
peubah acak 
lainnya, baik 
diskrit maupun 
kontinu 

- Menentukan 
fungsi 
pembangkit 
momen gabungan 
dari dua peubah 
acak 

- Menghitung, 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

menjelaskan dan 
menyelesaikan 
masalah  
mengenai 
koefisien korelasi 
dari dua beubah 
acak 

7 - Menentukan 
bentuk fungsi 
peluang, rataan, 
varians, dan 
fungsi 
pembangkit 
momen dari 
distribusi 
bernoulli dan 
binomial 

- Menentukan 
notasi sebuah 
peubah acak 
berdistribusi 
bernoulli dan 
binomial 

- Membuktikan 
rataan, varians, 
dan fungsi 
pembangkit 
momen dari 
distribusi 
bernoulli dan 
binomial 

- Menghitung, 

Distribusi Khusus Diskrit Bentuk:  

Kuliah 

 

Metode: 

Ekspositori, 
diskusi, 
pemecahan 
masalah 

150 Menit - Berdisikusi dan 
merekontruksi 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
Distribusi Bernoulli, 
Distribusi Binomial, 
Distribusi Trinomial 

- Menyelesaikan 
pemecahan masalah 
dan menjelaskan 
kembali mengenai 
Distribusi Bernoulli, 
Distribusi Binomial, 
Distribusi Trinomial 

- Berdisikusi dan 
merekontruksi 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
Distribusi Poisson, 
Distribusi Geometrik, 
Distribusi 
Hipergeometrik 

- Menyelesaikan 
pemecahan masalah 
dan menjelaskan 

Kriteria: 
Ketepatan 
analisis 
masalah, 
ketepatan 
menyelesaikan 
masalah, 
kemampuan 
komunikasi 
 
Bentuk Tes:  
Soal-soal 

berkaitan 

dengan 

distribusi 

khusus diskrit 

Bentuk Non-
Tes:  
Presentasi 

kelompok 

- Cara 
menyelesaikan 
masalah 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikasi. 

8 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

menyelesaikan 
masalah 
mengenai nilai 
rataan dan 
varians, jika nilai 
peluang peristiwa 
sukses dari 
distribusi 
bernoulli dan 
binomial 

- Menghitung, 
menyelesaikan 
masalah dari 
notasi distribusi 
binomial yang 
berbentuk 
tertentu 

- Menuliskan 
bentuk fungsi 
peluang gabungan 
dan fungsi 
pembangkit 
momen dari 
distribusi 
trinomial 

- Menghitung, 
menyelesaikan 
masalah 
mengenai 
distribusi 
trinomial 

- Menentukan 

kembali mengenai 
Distribusi Poisson, 
Distribusi Geometrik, 
Distribusi 
Hipergeometrik 



IK
IP

 S
IL

IW
ANGI

Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

notasi dari 
peubah acak yang 
berdistribusi 
poisson dan 
geometrik 

- Menghitung nilai 
dari notasi yang 
berdistribusi 
poisson,geometri
k dan 
hipergeometrik 

- Menghitung, 
menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan dengan 
varians, rataan 
dan fungsi 
pembangkit 
momen dari 
distribusi poisson 
dan geometrik 

- Mengitung nilai 
peluang dari 
peubah acak 
berdistribusi 
binomial yang 
diselesaikan 
berdasarkan 
distribusi poisson 

- Mengitung 
peluang dari 
peubah acak yang 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

bernilai tertentu 
berdasarkan 
distribusi 
geometrik 

- Menentukan 
fungsi peluang 
dari distribusi 
hipergeometrik 

- Menghitung 
peluang dari 
peubah cak yang 
bernilai tertentu, 
jika besarannya 
dalam distribusi 
hipergeometrik 

8 - Menentukan 
bentuk fungsi 
densitas, rataan, 
varians, dan 
fungsi 
pembangkit 
momen dari 
distribusi 
seragam, gamma, 
eksponensial, khi-
kuadrat, distribusi 
beta 

- Menghitung 
peluang dari 
peubah acak yang 
bernilai tertentu 
berdasarkan 

Distribusi Khusus 

Kontinu 

Bentuk:  

Kuliah 

 

Metode: 

Ekspositori, 

diskusi, 

pemecahan 

masalah 

 

150 Menit - Menyelesaikan 
pemecahan masalah 
dan menjelaskan 
kembali mengenai  
Distribusi Poisson, 
Distribusi Geometrik, 
Distribusi 
Hipergeometrik 

- Berdisikusi dan 
merekontruksi 
permasalahan yang 
berkaitan dengan 
Distribusi Poisson, 
Distribusi Geometrik, 
Distribusi 
Hipergeometrik 

- Menyelesaikan 

Kriteria: 
Ketepatan 
analisis 
masalah, 
ketepatan 
menyelesaikan 
masalah, 
kemampuan 
komunikasi 
 
Bentuk Tes:  
Soal-soal 

berkaitan 

dengan 

distribusi 

khusus kontinu 

- Cara 
menyelesaikan 
masalah 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikasi. 

8 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

fungsi densitas 
dari  distribusi 
seragam, gamma, 
eksponensial, khi-
kuadrat, distribusi 
beta 

- Menentukan 
bentuk fungsi 
densitas, rataan, 
varians, dan 
fungsi 
pembangkit 
momen dari 
distribusi normal 
umum, dan 
normal baku 

- Memecahkan 
masalah 
mengenai rataan 
varians, dan 
fungsi 
pembangkit 
momen dari 
distribusi  normal 
umum, dan 
normal baku 

- Menentukan 
bentuk fungsi 
densitas 
gabungan dan 
fungsi 
pembangkit 

pemecahan masalah 
dan menjelaskan 
kembali mengenai  
Distribusi Poisson, 
Distribusi Geometrik, 
Distribusi 
Hipergeometrik 

Bentuk Non-
Tes:  

Presentasi 
kelompok 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk 

Indikator 
 

Bobot (%) 

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

momen gabungan 
dari distribusi 
normal dua 
beubah acak 

- Menentukan 
distribusi 
bersyarat dari 
masing-masing 
peubah acak, jika 
kedua peubah 
acaknya 
berdistribusi 
normal dua 
peubah acak. 

9 Ujian Akhir Semester                                20 
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Prof. Dr.Hj.Utari 

Sumarmo 
Capaian 

Pembelajaran (CP) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = Keterampilan 

Umum 

 

KK = Keterampilan 

Khusus 

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

CP-SA Memiliki budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif,  dan bersikap ulet, tangguh, bekerja keras, 

teliti, percaya diri, senang belajar, terbuka, bertanggung jawab, jujur, menghargai pendapat dan bekerjasama 

dengan orang lain. 
CP-SB Menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab, jujur, dalam  mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan 

matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. 
CP-SC. Menunjukkan budaya rasional,  kritis, kreatif,  bekerja keras, terbuka, jujur dalam  mengelola sumber daya 

pendidikan matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab kepada 

pemangku kepentingan. 
CP-SD. Menunjukkan  budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif, percaya diri, terbuka, bertanggung jawab, 

jujur, menghargai pendapat dalam bekerjasama, berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan 

masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. 
CP-PPA Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik 

matematika 
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Capaian 

Pembelajaran (CP) 

(lanjutan) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = Keterampilan 

Umum 

 

KK = Keterampilan 

Khusus 

 

MK = Mata Kuliah 

CP-KUA Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melakukan 

perencanaan,  pengelolaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran inovatif, dengan memanfaatkan IPTEKS yang 

berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

CP-KUB Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 

CP-KK1 Terampil merancang, menyusun, dan melaksanakan kegiatan matematik (doing math)  dalam beragam hard skill 

matematik SM serta mengkomunikasikannya sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. 

CP-KK2 Mampu mendalami prinsip dan aturan penyusunan instrumen dan  pembelajarannya melalui riset pendidikan 

matematika dan menghasilkan  menghasilkan karya inovatif dan teruji; 

CP-KK3 Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan matematika dan pendidikan matematika yang menjadi objek 

penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan 

interdisiplin atau multidisiplin; 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Menguasai karakteristik instrumen yang baik dan menerapkannya dalam merancang, menyusun, dan 

menganalisis tes, skala dan butir tes dan butir sakla  untuk pembelajaran dan penelitian pendidikan matematika 

sesuai kaidah yang berlaku; 

CPMK2 Merancang asesmen kelas ,  mengidentifkasi problemanya dan merancang tindak lanjutnya.  

CPMK3 Mampu menerapkan budaya berpikir  logis, kritis, sistematis, dan kreatif  serta sikap ulet (tangguh), jujur, 

mandiri dan percaya diri, bertanggung jawab, menghargai pendapat dan bekerja sama dengan orang lain, melalui 

penelitian ilmiah, berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam konteks implementasi IPTEKS  dan 

menerapkan nilai humaniora dalam bentuk tesis pendidikan matematika atau bentuk lain yang setara, dan 

diunggah dalam laman perguruan tinggi, atau makalah yang dimuat  di jurnal ilmiah terakreditasi  

CPMK4 Mampu mengambil alternatif  keputusan dalam konteks penyelesaian masalah evaluasi hasil belajar matematika  
berdasarkan hasil analisis data; menemutunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

CPMK5 Mampu mengimplikasikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora dalam bidang pendidikan matematika sesuai 

dengan kaidah dan etika ilmiah untuk menghasilkan gagasan dalam pembelajaran matematika yang inovatif.   

CPMK6 Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen ilmiah  secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika 

akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; 
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Diskripsi Singkat 

MK 

Matakuliah ini membahas pengertian pengukuran, evaluasi dan asesmen, tujuan dan fungsi evaluasi, jenis-jenis instrumen 

dan fungsinya, bentuk-bentuk tes dan karakteristiknya;  membahas beragam  hardskill dan softskill matematik dan pemberian 

skor, melatih merancang dan menyusun butir tes, menguji-cobakan, menganalisis karakteristik instrumen hardskill dan 

softskill matematik, berlatih menyusun  penilaian kelas, mengidentifikasi problemanya serta merancang tindak lanjut.    

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Pengertian pengukuran, evaluasi dan asesmen, tujuan dan fungsi evaluasi serta alat evaluasi serta contoh-contohnya 

dalam pembelajaran matematika , Tujuan Pendidikan Nasional dan Tujuan Pembelajaran Matematika 

2. Indikator dan contoh butir soal  beragam hard skill matematik: pemahaman, koneksi, komunikasi, pemecahaman 

masalah matematik, penalaran induktif  matematik: analogi, generalisasi, memperkirakan; penalaran deduktif :  

melaksanakan perhitungan, penalaran proporsional, penalaran kombinatorial, penalaran probabilitas, teknik pembuktian: 

langsung, tak langsung, dengan induksi matematik,  berpikir kritis, kreatif, dan reflektif matematik. 

3. Menyusun,  menyelesaikan, contoh butir soal beragam hard skill matematik, beragam konten matematik dan beragam 

tingkat kelas siswa  sebagai tugas kelompok dan menyajikan dalam forum  seminar di kelas perkuliahan.  

4. Karakteristik alat ukur yang baik: validitas isi, validitas butir, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran butir tes dan 

kriteria (rumus) pengujian kelayakannya 

5. Asesmen kelas, analisis dan tindak lanjut 

6. Soft skill matematik: pedoman penyusunan butir skala, pemberian skornya, analisis karakteristiknya 

7. Beragam soft skill matematik dan contoh skalanya 

8. Analisis uji-coba instrumen dua jenis hard skill dan satu jenis soft skill matematik sebagai tugas individual mahasiswa 

9. Menyusun laporan hasil uji-coba instrumen hard skill dan soft-skill matematik (tugas individual) dan laporan tugas 

beragam hard skill matematik (tugas kelompok) 

Daftar Referensi Utama: 

 1. Angelo, T. A. and Cross, K.P. (1993). Classroom Assessment Techniques.A Handbook for College Teachers. Jossey-    

Boss. San Fransisco. 

2. Arikunto, S. (2007). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi). Jakarta: PT Bumi Aksara. 

1. Departemen Pendidikan Nasional: KTSP 2006, Kurikulum Matematika 2013 

2. Hendriana, H. dan Sumarmo, U. (2014). Penilaian Pembelajaran Matematika. PT Refika Aditama. Bandung 

3. Hendriana, H, Rohaeti, E.E., Sumarmo, U. (2017). Hardskill dan Softskill Matematik Siswa. PT Refika Aditama. Bandung     

4. Sumarmo,  U.  (2015a).  Rubrik  Pemberian  Skor  Tes  Kemampuan  Matematika. Tersedia:    http/www.utari-

sumarmo.dosen.stkipsiliwangi.ac.id   [30   Juli 2016] 

5. Sumarmo, U. (2015b). Resiliensi Matematik (Mathematical Resilience). [online]. Available online: Website STKIP 

Siliwangi Bandung.  utari-sumarmo@dosen.stkipsiliwangi.ac,id 
 

http://www.utari-sumarmo.dosen.stkipsiliwangi.ac.id/
http://www.utari-sumarmo.dosen.stkipsiliwangi.ac.id/
mailto:utari-sumarmo@dosen.stkipsiliwangi.ac,id
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Daftar Referensi 

(lanjutan) 

Pendukung: 

6. Romberg, T.A (Chair, 1993). Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics.     

7. Sumarmo, U. (2012). Pendidikan Karakter serta Pengembangan Berpikir dan Diposisi Matematik dalam pembelajaran 

Matematika. Disajikan pada National Seminar of Mathematics Education at Widya Mandira Katholic University 

Kupang NTT, April 2012. dan dimuat dalam Suryadi, D, Turmudi, Nurlaelah, E. (Editor). Kumpulan Makalah Proses 

Berpikir dan Disposisi Matematik dan Pembelajarannya. 2014. Hal. 333-373. Jurusan Pendidikan Matematika 

FPMIPA UPI. 

8. Sumarmo. U. (2010). “Berfikir dan Disposisi Matematik: Apa, Mengapa, dan Bagaimana Dikembangkan pada Peserta  

Didik” Paper published in Suryadi, D, Turmudi, Nurlaelah, E. (Editors). Kumpulan Makalah Proses Berpikir dan 

Disposisi Matematik dan Pembelajarannya. 2014. pp 75-89. Mathematics Education Department  FPMIPA UPI 

10.Sumarmo, U. (2006). “Kemandirian belajar: Apa, mengapa dan bagaimana dikembangkan pada peserta didik” Disajikan 

pada Seminar of Mathematics Education in Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Science, State 

University of Yogyakarta, dan dimuat dalam Suryadi, D, Turmudi, Nurlaelah, E. (Editor). Kumpulan Makalah Proses 

Berpikir dan Disposisi Matematik dan Pembelajarannya. 2014. Hal. 109-122. Jurusan Pendidikan Matematika 

FPMIPA UPI. 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Tidak ada Laptop/komputer & LCD Projector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Prof. Dr. Hj. Utari Sumarmo 
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Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yang 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

1 Memahami: 

a. rencana perkuli-

ahan, dan 

evaluasinya 

b. arti pengukuran, 

evaluasi dan 

asesmen  

c.Fungsi dan alat 

evaluasi; Tujuan 

Pend. Nas. dan 

Tujuan Pembel. 

Matematika 

a. Rencana perkuliahan 

dan evaluasinya 

 

 

b.Pengukuran, evaluasi 

dan asesmen,  

c.Fungsi dan alat evalu-

asi , Tujuan Pend. Nas, 

Tujuan pembel. Mat 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(3x50’) 

 

TT: 

(3x60’) 

 

BM: 

(3x60’) 

 

a.Memahami tugas 

perkuliahan dan 

evaluasinya 

b. Berlatih: menyusun 

contoh hasil peng-

ukuran, evaluasi dan 

asesmen 

c.Menyimak tujuan, 

fungsi dan alat 

evaluasi, Tujuan 

Pend.Nas dan 

Tujuan Pembel. Mat 

Kriteria: 

 

 

Bentuk: 

Non-tes 

a. Memenuhi seluruh 

tugas perkuliahan 

b.Memberi contoh 

hasil  pengukuran, 

asesmen dan evalu-

asi ; Memahami 

tujuan, fungsi dan 

alat evaluasi 

 

Bagian 

dari UAS 

2. Memahami dan me-

nyusun dan menye-

esaikan  contoh 

butir soal pema-

haman, koneksi, 

komunikasi, 

pemecahan 

masalah matematik 

Jenis-jenis hardskill 

matematik: pemahaman, 

koneksi, komunikasi, 

pemecahan masalah 

matematik 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

dan kerja 

kelompok 

TM: 

(3x50’) 

TT: 

(3x60’) 

BM: 

(3x60’) 

Partisipasi diskusi 

Latihan menyusun  

dan menyelesaikan 

butir soal hardskill 

matematik (kolom 3) 

 Kriteria: 

 

 

Bentuk: 

Non-tes 

Menyusun dan 

latihan   hard skill 

matematik (kolom 3) 

untuk beragam 

konten matematika 

 

3 dan 

4 

Memahami menyu-

sun dan menyele-

saikan  contoh butir 

soal penalaran ma-

tematik (analogi 

generalisasi, mem- 

perkirakan, meng-

hitung dan penal. 

proporsional) 

Jenis-jenis hardskill 

matematik: penalaran 

matematik (analogi, 

generalisasi, membuat 

perkiraan, melaksana-

kan perhitungan dan 

proporsional, kombina-

torial, probabilitas 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

dan kerja 

kelompok 

TM: 

(6x50’) 

TT: 

(6x60’) 

BM: 

(6x60’) 

Partisipasi diskusi 

Berlatih dan kerja 

kelompok  menyusun  

dan menyelesaikan 

butir soal hardskill 

matematik (kolom 3) 

 Kriteria: 

 

 

Bentuk: 

Non-tes 

Menyusun dan 

menyelesaikan  butir 

soal latihan beragam 

hardskill matematik 

(kolom 3) untuk 

beragam konten 

matematika 
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Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yang 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

5. Memahami dan 

menyelesaikan soal   

pembuktian lang-

sung , tak langsung, 

dan dengan induksi 

matematik 

Pembuktian matematik 

langsung, tak langsung, 

dengan induksi mate-

matik  

Ekspositori, 

diskusi kelas 

dan kerja 

kelompok 

TM: 

(3x50’) 

TT: 

(3x60’) 

BM: 

(3x60’) 

Partisipasi diskusi 

Berlatih dan kerja 

kelompok  menyele-

saikan butir soal 

pembuktian matematik 

(kolom 3) 

 Kriteria: 

 

 

Bentuk: 

Non-tes 

Menyelesaikan  butir 

soal pembuktian 

matematik (kolom 3)  

 

6. Memahami, menyu 

sun dan menyele-

saikan butir soal 

Berpikir kritis, 

kreatif,  reflektif 

matematik   

 

Berpikir kritis, kreatif,  

reflektif matematik   

 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

dan kerja 

kelompok 

TM: 

(3x50’) 

TT: 

(3x60’) 

BM: 

(3x60’) 

Partisipasi diskusi 

Berlatih dan kerja 

kelompok  menyusun  

dan menyelesaikan 

butir soal hardskill 

matematik (kolom 3) 

 Kriteria: 

 

 

Bentuk: 

Non-tes 

Menyusun dan 

menyelesaikan  butir 

soal latihan beragam 

hardskill matematik 

(kolom 3) untuk 

beragam konten 

matematika 

7. Mengingat kembali 

Bentuk-bentuk tes 

dan menerapkan 

rubrik skoring  

Bentuk-bentuk tes dan 

rubrik skoring 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

dan kerja 

kelompok 

TM: 

(3x50’) 

TT: 

(3x60’) 

BM: 

(3x60’) 

Partisipasi diskusi 

Berlatih dan kerja 

kelompok  menerap-

kan rubrik skoring  

matematik  

Kriteria: 

 

 

Bentuk: 

Non-tes 

Menerapkan aturan 

rubrik skoring untuk 

beragam hard skill 

matematik 

8.9, 

 

Menyajikan 

beragam hardskill , 

butir soal dalam 

beragam  konten 

matematik 

Indikator beragam 

hardskill, butir soal 

dalam beragam  konten 

matematik 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

dan penyajian 

kerja kelompok 

(1,2,3,4,5,dan 6) 

TM: 

(6x50’) 

TT: 

(6x60’) 

BM: 

(6x60’) 

Partisipasi diskusi 

menyajikan  hasil kerja 

kelompok  beragam 

hardskill, butir soal 

dalam beragam  

konten matematik 

Kriteria: 

 

Bentuk: 

penyajian 

kerja kelom-

pok 

 

Tersusun makalah 

kelompok (1,2,3,4 

,5,dan 6) yang sudah 

disajikan 

Bagian 

tugas 

kelompok 

20% dari 

keseluruh

an) 
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Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yang 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

10. Menyusun instru-

men asesmen kelas 

Asesmen kelas Ekspositori, 

diskusi kelas 

dan kerja 

kelompok 

TM:  

3x 50’ 

TT: 

3x 60’ 

BM 

3 x 60’ 

Partisipasi diskusi, 

latihan menyusun 

asesmen kelas 

(beragam hard skill 

dan konten matematik) 

Kriteria: 

Validitas isi 

 

Bentuk: 

Tes 

Kesesuaian asesmen 

kelas (beragam hard 

skill dan konten 

matematik) dengan 

kisi-kisi 

Bagian 

Tugas 

kelompok  

(20% dari 

kese-

luruhan) 

11. Menerapkan   

karakteristik tes 

untuk penelitian 

Karakteristik instrumen 

penelitian yang baik: 

validitas isi dan butir,  

reliabilitas, daya beda 

dan tingkat kesulitan  

Ekspositori, 

diskusi kelas 

dan kerja 

kelompok 

TM:  

2x 50’ 

TT: 

2x 60’ 

BM 

2 x 50’ 

Partisipasi diskusi, 

Penugasan menyusun  

butir skala  soft skill 

matematik 

Kriteria  

Ketepatan 

rumus 

 

Bentuk 

Non-tes 

Menerapkan rumus 

karakteristik tes 

dalam analisis uji-

coba instrumen 

Bagian 

dari 

Tugas 

individu  

 

30% dari 

keseluruh

an 
12. Menyusun  butir 

skala soft skill 

matematik 

Softskill matematik: 

pedoman menyusun 

butir dan memberi skor 

butir skala 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

dan kerja 

kelompok 

TM:  

2x 50’ 

TT: 

2x 60’ 

BM 

2 x 50’ 

Latihan menyusun 

butir skala  softskill 

matematik 

Kriteria 

 

Bentuk 

 

Menyusun Draf 

instrumen   soft  skill  

matematik utk diuji-

coba 

13. Menereviu kelayak-

an  tes dan skala  

Hasil uji-coba 2 tes hard 

skill dan 1 skala soft 

skill matematik 

Diskusi dan 

konsultasi 

TM:  

3x 50’ 

TT: 

3x 60’ 

BM 

3 x 50’ 

Mereviu instrumen 

hardskill dan softskill 

matematik 

Kriteria 

Validitas dan 

reliabilitas 

 

Bentuk 

Tes 

Menyusun makalah 

individu  2 tes hard 

skill dan 1 skala   soft  

skill  matematik yang 

valid dan reliabel 

14.  

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 

50 % dari 

keseluruh

an 
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INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)SILIWANGI 

FAKULTAS PASCASARJANA 

JURUSAN/PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Nama Mata Kuliah 

 

Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semes- 

Ter  

Tgl Penyusunan 

Filsafat Ilmu dan Pendidikan  Matematika (A)  2 1 25 Februari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang 

RPS 
Direktur Pascasarjana Ka PRODI 

 

 

 

 

Dr. H.Heris Hendriana, MPd 

 

 

 

 

 

Dr. Hj. Eusi Eti Rohaeti, M.Pd. 

 

 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari Sumarmo 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

 

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

CP-SA Memiliki budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif,  dan bersikap ulet, tangguh, bekerja keras, teliti, percaya 

diri, senang belajar, terbuka, bertanggung jawab, jujur, menghargai pendapat dan bekerjasama dengan orang lain. 

CP-SB Menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab, jujur, dalam  mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan 

matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. 

CP-SC. Menunjukkan budaya rasional,  kritis, kreatif,  bekerja keras, terbuka, jujur dalam  mengelola sumber daya pendidikan 

matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab kepada pemangku 

kepentingan. 

CP-SD. Menunjukkan  budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif, percaya diri, terbuka, bertanggung jawab, jujur, 

menghargai pendapat dalam bekerjasama, berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik 

lokal, nasional, regional, maupun internasional. 

CP-PPA Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik 

matematika 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, 

melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS. 
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Diskripsi Singkat 

MK (Alternatif  2) 

Perkuliahan ini menelaah beberapa konsep esensial: Dasar-dasar pendidikan Pascasarjana IKIP; konsep fllsafat, ilmu, dan agama serta 

interelasinya; Landasan ontologis, epistomologis, dan akiologis dalam filsafat ilmu; Metode ilmiah; Sumber ilmu pengetahuan; Kriteria 

kebenaran ilmiah; Anatomi ilmu; Struktur hirarki keilmuan; Cabang-cabang ilmu pengetahuan; Perkembangan aliran filsafat dan ilmu 

pengetahuan; Batas-batas penjelajahan ilmu pengetahuan; Nilai dan keguanaan ilmu pengetahuan; Etika pengembangan ilmu 

pengetahuan; Paradigma pengembangan ilmu pengetahuan; Peran dan tanggung jawab ilmuwan serta profesi kependidikan. 

 

   

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

Parameter: 

 

KU= Keterampilan 

umum 

 

KK= keterampilan 

khusus 

CP-KUA Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk 

melakukan perencanaan,  pengelolaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran inovatif, dengan memanfaatkan IPTEKS 

yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

CP-KUB Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 

CP-KK1 Terampil merancang, menyusun, dan melaksanakan kegiatan matematik (doing math)  dalam beragam hard skill 

matematik SM serta mengkomunikasikannya sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. 

CP-KK2 Mampu mendalami prinsip dan aturan penyusunan instrumen dan  pembelajarannya melalui riset pendidikan matematika 

dan menghasilkan  menghasilkan karya inovatif dan teruji; 

CP-KK3 Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan matematika dan pendidikan matematika yang menjadi objek penelitiannya 

dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau 

multidisiplin; 

Capaian 

Pembelajaran (CP) 

Parameter: 

 

MK= mata kuliah 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)  (Alternatif  2) 

CPMK1 Memahami konsep landasan pendidikan dan penerapannya dalam pelaksanaan pendidikan  matematika 

CPMK2 Memahami hubungan antara manusia dan pendidikan dan  penerapannya dalam pelaksanaan  pendidikan  matematika 

CPMK3 Memahami Pengertian pendidikan dan  pendidikan sebagai ilmu dan seni dan penerapannya dalam pendidikan 

matematika 

CPMK4 Mampu mengimplikasikan dan menerapkan nilai-nilai  filosofis, psikologis,   sosiologis, antrofologis,  historis ,  yuridis  

pendidikan  dalam bidang pendidikan matematika sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah untuk menghasilkan gagasan 

dalam pembelajaran matematika yang inovatif.   

CPMK5 Mampu menerapkan  nilai-nilai  filosofis, psikologis,   sosiologis, antrofologis,  historis ,  yuridis  pendidikan , melalui 

penelitian ilmiah, berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam konteks implementasi IPTEKS  dan menerapkan 

nilai humaniora dalam bentuk tesis pendidikan matematika atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman 

perguruan tinggi, atau makalah yang dimuat  di jurnal ilmiah terakreditasi 
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Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

(Alternatif 2) 

1. Konsep-konsep tentang: Filsafat, Ilmu dan Agama serta Interelasinya. 

2. Landasan Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis dalam filsafat ilmu 

3. Metode Ilmiah dan Kriteria Kebenaran Ilmiah 

4. Batas Penjelajahan ilmu Pengetahuan, Nilai dan Keguaan Ilmu Pengetahuan 

5. Perkembangan aliran filsafat dan ilmu pengetahuan 

Daftar Referensi  

(Alternatif  2) 

Muhadjir, N., (2001). Filsafat Ilmu: Positivisme, Post Positivisme, dan Post Modernisme, Edisi II, Yogyakarta: Rake Sarasin. Hal 231-

282 

Thomas, K. S, (2000). The Structure of Scientific Revolution: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains, (Penerjemah: Tjun Surjaman) 

Bandung: Rosda, hal 43-76 

Harold, T. H. (1959) Living Issues in Philosophy: An Introduction Textbook, Third Edition, New York: American Book Company, 90-

106 

Suriasumantri, J., (1985), Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Sinar Harapan hal. 229-236 

Soewardi, H., (1995), Kuliah Filsafat Ilmu (UNX-692), Koleksi Mata Kuliah Program Pascasarjana UNPAD, hal 1-9 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Tidak ada Laptop/komputer & LCD Projector 
Nama Dosen 

Pengampu 

Dr. H. Heris Hendriana, MPd 
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Rincian Pertemuan Alternatif  2 

Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

1 Memahami: 

Rencana perkuliahan, dan 

evaluasinya 

 

a.Rencana 

perkuliahan dan 

evaluasinya 

 

 

 

Ekspositori, diskusi 

kelas 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Partisipasi diskusi 

 

 

Kriteria: 

Kesesuaian 

pemahaman 

 

Bentuk: 

Non-tes 

Memenuhi 

seluruh tugas 

perkuliahan 

 

Bagian 

dari 

UTS 

15% 

dari 

kesluruh

an 

 

 

Bagian 

dari 

UAS 

15% 

adri 

keselu-

ruhan 

 

 

 

2. Memahami arti  konsep 

Filsafat, Ilmu dan Agama 

serta Interelasinya. 

Konsep Filsafat, 

Ilmu dan Agama 

serta Interelasinya. 

Ekspositori, diskusi 

kelas 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Partisipasi diskusi 

Menelaah inter 

relasi antara 

konsep Filsafat, 

Ilmu dan Agama 

 

Kriteria: 

Kebenaran inter-

relasi antar 

konsep  

 

Bentuk: 

Non-tes 

Memahami 

hubungan antara 

konsep Filsafat, 

Ilmu dan Agama 

3. Memahami Landasan 

Ontologis, Epistemologis, 

dan Aksiologis dalam 

filsafat ilmu 

Landasan Ontologis, 

Epistemologis, dan 

Aksiologis dalam 

filsafat ilmu 

Ekspositori, diskusi 

kelas 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Partisipasi diskusi 

Menelaah landas-

an Ontologis, 

Epistemologis, 

dan Aksiologis 

dalam filsafat 

ilmu  

Kriteria: 

Kebenaran 

pemahaman 

Bentuk: 

Non-tes 

Memahami 

Landasan 

Ontologis, 

Epistemologis, 

dan Aksiologis 

dalam filsafat 

ilmu 

4. Memahami konsep, 

proses, dan tahap-tahap  

Metode Ilmiah 

Metode Ilmiah Ekspositori, diskusi 

kelas, latihan 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Partisipasi diskusi 

Menelaah konsep 

proses, dan latih-

an menerapkam 

metode ilmiah 

Kriteria: 

Kebenaran 

konsep dan proses 

yang diterapkan 

Bentuk: 

Non-tes 

Menerapkan 

metode ilmiah 

dalam menyele-

saikan masalah 

pendidikan mate-

matika 
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Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

5. Memahami arti konsep 

kebenaran ilmiah, kriteria, 

dan cara mencapai 

kebenaran ilmiah 

Kebenaran Ilmiah Ekspositori, diskusi 

kelas 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Partisipasi diskusi Kriteria: 

Kebenaran 

pemahaman 

Bentuk: 

Non-tes 

Memahami arti 

konsep kebenaran 

ilmiah, kriterianya 

dan cara menca-

pai kebenaran 

ilmiah 

Bagian 

UTS 

10% 

dari 

keselu-

ruhan 

 

Bagian 

UAS 

10%  

Dari 

keselu-

ruhan 

6. Memahami anatomi Ilmu,  

struktur hirarkhi keilmuan 

dan cabang-cabang  ilmu 

pengetahuan 

Anatomi Ilmu,  

struktur hirarkhi 

keilmuan, dan 

cabang-cabang  Ilmu 

pengetahuan 

Ekspositori, diskusi 

kelas 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Partisipasi diskusi Kriteria: 

Kebenaran 

pemahaman 

Bentuk: 

Non-tes 

Memahami dan 

menerapkan ana-

tomi Ilmu,  

struktur hirarkhi 

keilmuan dan 

cabang-cabang  

ilmu pengetahuan 

7. UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)  (25% DARI KESELURUHAN) 

8. Memahami perkembang-

an aliran filsafat dan ilmu 

pengetahuan 

Perkembangan aliran 

filsafat dan ilmu 

pengetahuan 

Ekspositori, diskusi 

kelas 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Partisipasi diskusi Kriteria: 

Kebenaran 

pemahaman 

Bentuk: 

Non-tes 

Memahami dan 

menerapkan per-

kembangan aliran 

filsafat dan ilmu 

pengetahuan 

dalam kegiatan 

profesionalnya 

Bagian 

dari 

UAS 

20% 

Dari 

keselu-

ruhan 
9. Memahami  batas 

penjelajahan ilmu 

pengetahuan 

Batas Penjelajahan 

ilmu Pengetahuan 

Ekspositori, diskusi 

kelas 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Partisipasi diskusi Kriteria: 

Kebenaran 

pemahaman 

Bentuk: 

Non-tes 

Memahami dan 

menerapkan 

penjelajahan ilmu 

pengetahuan 

dalam mengem-

bangkan karya 

ilmiah pendidikan 

matematika 
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Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

10. Memahami nilai dan 

kegunaan ilmu 

pengetahuan 

Nilai dan kegunaan 

ilmu pengetahuan 

Ekspositori, diskusi 

kelas 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Menelaah dan 

berlatih menerap-

kan nilai dan 

kegunaan ilmu 

pengetahuan 

Kriteria: 

Kebenaran pema-

haman dan pene-

rapan  

 Bentuk: 

Non-tes 

Menerapkan nilai 

dan kegunaan 

ilmu pengetahuan 

dalam melaksa-

nakan tugas 

profesionalnya 

Bagian 

dari 

UAS 

20% 

Dari 

keselu-

ruhan 

 

 

Bagian 

Tugas 

kelom-

pok 

25% 

dari 

keselu-

ruhan 

11. Menyajikan makalah 

kelompok 

Materi pertemuan 2 

sd 9 

 

Penyajian makalah 

kelompok dan 

diskusi 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’ 

Menyajikan dan 

menjelaskan 

makalah 

kelompok 

Kriteria: 

Kebenaran sajian 

dan penjelasan 

Bentuk: 

Non-tes 

Menyajikan ma-

kalah kelompok 

secara menarik, 

mengaktifkan 

peserta lain 

12. Menyajikan makalah 

kelompok 

Materi pertemuan 2 

sd 9 

 

Penyajian makalah 

kelompok dan 

diskusi 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’ 

Menyajikan dan 

menjelaskan 

makalah 

kelompok 

Kriteria: 

Kebenaran sajian 

dan penjelasan 

Bentuk: 

Non-tes 

Menyajikan ma-

kalah kelompok 

secara menarik, 

mengaktifkan 

peserta lain 

13. Menyajikan makalah 

kelompok 

Materi pertemuan 2 

sd 9 

 

Penyajian makalah 

kelompok dan 

diskusi 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’ 

Menyajikan dan 

menjelaskan 

makalah 

kelompok 

Kriteria: 

Kebenaran sajian 

dan penjelasan 

Bentuk: 

Non-tes 

Menyajikan ma-

kalah kelompok 

secara menarik, 

mengaktifkan 

peserta lain 

14. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)  (50% DARI KESELURUHAN) 
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INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)SILIWANGI 

FAKULTAS PASCASARJANA 

JURUSAN/PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Nama Mata Kuliah 

 

Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semes- 

Ter  

Tgl Penyusunan 

Geometri  (Alternatif 1)  2 3 25 Februari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang 

RPS 
Direktur Pascasarjana Ka PRODI 

 

 

 

Prof. Yozua Sabandar, MA, PhD 

 

 

 

Dr. Hj. Eusi Eti Rohaeti, M.Pd. 

 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari 

Sumarmo 
Capaian 

Pembelajaran (CP) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = Keterampilan 

Umum 

 

KK = Keterampilan 

Khusus 

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

CP-SA Memiliki budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif,  dan bersikap ulet, tangguh, bekerja keras, 

teliti, percaya diri, senang belajar, terbuka, bertanggung jawab, jujur, menghargai pendapat dan bekerjasama 

dengan orang lain. 
CP-SB Menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab, jujur, dalam  mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan 

matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. 
CP-SC. Menunjukkan budaya rasional,  kritis, kreatif,  bekerja keras, terbuka, jujur dalam  mengelola sumber daya 

pendidikan matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab kepada 

pemangku kepentingan. 
CP-SD. Menunjukkan  budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif, percaya diri, terbuka, bertanggung jawab, 

jujur, menghargai pendapat dalam bekerjasama, berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan 

masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. 
CP-PPA Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik 

matematika 
CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, 

melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS. 
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Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 
CP-KUA Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melakukan 

perencanaan,  pengelolaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran inovatif, dengan memanfaatkan IPTEKS yang 

berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

CP-KUB Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 

CP-KK1 Terampil merancang, menyusun, dan melaksanakan kegiatan matematik (doing math)  dalam beragam hard skill 

matematik SM serta mengkomunikasikannya sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. 

CP-KK2 Mampu mendalami prinsip dan aturan penyusunan instrumen dan  pembelajarannya melalui riset pendidikan 

matematika dan menghasilkan  menghasilkan karya inovatif dan teruji; 

CP-KK3 Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan matematika dan pendidikan matematika yang menjadi objek 

penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan 

interdisiplin atau multidisiplin; 
Capaian 

Pembelajaran 

(lanjutan) 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Menerapkan  geometri Euclid ,The Elements, dan Sistem Aksiomatik dalam penyelesaian masalah geometri secara 

deduktif  

CPMK2 Memahami beragam geometri  dan menerapkan konsep-konsepnya  dalam pembelajaran matematika yang inovatif  dan 

atau penelitian pendidikan matematika  

CPMK3 Menguasai  beragam jenis  geometri di luar  geometri Euclid (Netral dan hyperbolik) sehingga menumbuhkan sikap  

kreatif, inovatif, serta  senang belajar geometri, terbuka, dan mendorong untuk berkreasi, bereksplorasi, dan  

megkonstruksi beragam bangun geometri  

CPMK4 Mampu melaksanakan pembuktian formal dalam Geometri 

CPMK5 Mampu memanfaatkan penggunaan perangkat lunak dalam geometri (Cabri dan Geometer Sketchpads) dalam 

pembelajaran Geometri sehingga pembelajaran lebih menarik , menyenangkan, dan memudahkan pemahaman konsep 

Geometri dan terapannya 

CPMK6 Menguasai  penggunaan perangkat lunak dalam geometri (Cabri dan Geometer Sketchpads) untuk mengembangkan 

pembelajaran geometri  inovatif  di tingkat SM, karya ilmiah yang  disajikan dalam  forum seminar pendidikan 

matematika tingkat nasional dan internasional atau dalam menyusun karya ilmiah yang bermutu yang dimuat dalam jurnal 

terakreditasi 
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Deskripsi Singkat 

Mata Kuliah 

Perkuliahan ini membahas sistem aksiomatik dalam geometri Netral, Euclid, penggunaan software geometri untuk menjustifikasi konsep 

dan menemukan  hubungan antara konsep-konsep geometri. 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

a. Rencana perkuliahan dan evaluasinya 

b.  Euclid ,the Elements, Sistem Aksiomatik 

Postulat Kesejajaran Euclid dan akibatnya 

Konstruksi Elementer, Bilangan-bilangan yang dikonstruksi dengan jangka dan penggaris 

Melipat dan Menggunting, menempel untuk mengkonstruksi 

Eksplorasi hubungan antara obyek-obyek geometri: Nine Point Circle, Euler Line                     

Pembuktian Formal Geometri 

Pengenalan dan konstruksi deangan Cabri dan Geometer Sketchpads 

Geometri Netral dan Geometri Hiperbolik     

Daftar Referensi Utama 

  1.Thomas, D.A. (2001). Modern Geometry. Brooks, Cole. California 

2. Wallace, E. C and Stephen W. (1996).   Roads to Geometry.  Prentice Hall New York 

Media 

Pembelajaran 
Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Tidak ada Laptop/komputer & LCD Projector 
Nama Dosen 

Pengampu 
Prof. Yozua Sabandar, MA, PhD 

Matakuliah 

prasyarat  
Tidak ada 

 

Rincian Pertemuan dan Materi Perkuliahan 

Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

1 a.Memahami tugas 

perkuliahan dan 

evaluasinya 

b.Mengenal Geome-

tri Euclid ,The 

Elements, dan 

Sistem Aksiomatik 

a.Rencana perkuliahan 

dan evaluasinya 

 

b. Geometri Euclid ,The 

Elements, dan Sistem 

Aksiomatik 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

 

a.Memahami tugas 

perkuliahan dan 

evaluasinya 

b. Berdiskusi tentang  

    Geometri Euclid ,The 

Elements, dan 

Sistem Aksiomatik 

Kriteria: 

Tertib  

 

Bentuk: 

Non tes  

a. Memenuhi seluruh 

tugas perkuliahan 

b. Mengenal Geo-

metri Euclid ,The 

Elements, dan 

Sistem Aksiomatik 
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Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

2. Memahami Sistem 

Aksiomatik 

Sistem Aksiomatik  Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Partisipasi diskusi,  Kriteria: 

Ketepatan 

pemahaman  

 

Bentuk: 

Belajar 

kelompok 

Memahami Sistem 

Aksiomatik 

 

Bagian 

dari UTS 

30% 

Dari 

keseluru-

han 

 

 

 

Bagian 

dari UAS 

20% dari 

keselu-

ruhan 

 

3. Memahami Postulat 

Kesejajaran Euclid 

dan akibatnya 

Postulat Kesejajaran 

Euclid dan akibatnya  

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Partisipasi diskusi, 

latihan menyelesaikan 

soal-soal kesejajaran 

Kriteria: 

Kebenaran 

porses dan 

solusi 

Bentuk: 

Latihan soal 

Menyelesaikan soal-

soal kesejajaran 

Euclid 

4. Terampil 

mengkonstruksi 

bangun geometri 

elementer  

Konstruksi Elementer Ekspositori, 

diskusi kelas 
TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Partisipasi diskusi, 

latihan menyelesaikan 

soal-soal konstruksi 

Kriteria: 

Kebenaran 

porses dan 

solusi 

Bentuk: 

Latihan soal 

Mengkonstruksi 

bangun-bangun 

geometri 

5. Memahami cara 

mengkonstruksi 

dengan jangka dan 

penggaris 

Bilangan-bilangan yang 

dikonstruksi dengan 

jangka dan penggaris 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

Kerja 

kelompok 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Partisipasi diskusi, 

latihan mengkontruksi 

bangun geometri 

menggunakan jangka 

dan penggaris 

Kriteria: 

Ketepatan 

mengkonstru

ksi 

Bentuk: 

Non tes 

Mengkonstruksi 

bangun geometri 

dengan jangka dan 

penggaris 

6. Memahami cara 

melipat, menggun-

ting dan menempel 

untuk mengkons-

truksi bangun 

geometri 

Melipat dan 

Menggunting, 

menempel untuk 

mengkonstruksi 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

Kerja 

kelompok 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Partisipasi diskusi, 

latihan mengkontruksi 

bangun geometri 

dengan cara Melipat 

dan Menggunting, 

menempel 

Kriteria: 

Ketepatan 

truksi 

Bentuk: 

Non tes 

Terampil Melipat 

dan Menggunting, 

menempel untuk 

mengkonstruksi 

bangun geometri 
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Mg 

Ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

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

7. UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

8. Mengeksplor 

hubungan antara 

obyek-obyek 

geometri: Nine Point 

Circle, Euler Line 

Eksplorasi hubungan 

antara obyek-obyek 

geometri: Nine Point 

Circle, Euler Line 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

Kerja 

kelompok 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Partisipasi diskusi, 

latihan  mengeksplor 

obyek-obyek geometri 

Kriteria: 

Ketepatan 

eksplorasi 

Bentuk: 

Belajar 

kelompok 

Mengeksplor 

hubungan antara 

obyek-obyek 

geometri: Nine 

Point Circle, Euler 

Line 

Bagian dari 

UAS 

20 % dari 

keseluruhan 

 

 

9. 

10. 

Terampil menyele-

saikan coal-soal 

pembuktian formal 

Pembuktian Formal 

Geometri 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

Kerja 

kelompok 

TM: 

4 x 50’ 

TT:  

4x 60’ 

BM 

4x 60’ 

Berlatih menyelesaikan 

coal-soal pembuktian 

formal 

Kriteria:  

Kebenaran 

cara 

membuktikan  

Bentuk: 

Non-tes 

Menyelesaikan 

soalsoal pembuk-

tian secara formal 

 

11. 

. 

Mengenal software  

Cabri dan Geometer 

Sketchpads dan 

terampil mengguna-

kannya 

 Cabri dan Geometer 

Sketchpads 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

Kerja 

kelompok 

TM: 

2 x 50’ 

TT:  

2 x 60’ 

BM 

2 x 60’ 

Berlatih menggunakan 

soft ware Cabri dan 

Geometer Sketchpads 

dan 

Kriteria: 

Kebenaran  

Cara meng-

gunakan soft 

ware 

Bentuk 

Non tes 

Memanfaatkan soft 

ware Cabri dan 

Geometer Sketch-

dalam menyele-

saikan soal-soal 

geometri 

12. Mengenal Geometri 

Netral dan Pengantar 

Geometri Hiperbolik     

Geometri Netral dan 

Pengantar Geometri 

Hiperbolik     

Ekspositori dan 

diskusi kelas     

TM: 

2 x 50’ 

TT:  

2 x 60’ 

BM 

2 x 60’ 

Menyimak penjelasan 

dan partisipasi diskusi, 

Kriteria: 

Ketepatan 

pemahaman 

Bentuk 

Non tes 

Mengenal 

Geometri Fraktal 

dan Hiperbolik 
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Mg 

Ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

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

13. Memahami lebih 

dalam Geometri 

Hiperbolik     

Geometri Hiperbolik     Ekspositori dan 

diskusi kelas     

TM: 

2 x 50’ 

TT:  

2 x 60’ 

BM 

2 x 60’ 

Menyimak penjelasan 

dan partisipasi diskusi, 

Kriteria: 

Ketepatan 

pemahaman 

Bentuk 

Non tes 

Memahami 

Geometri 

Hiperbolik     

 

14. UJIAN AKHIR SESTER (UAS)  (40 % dari keseluruhan) 
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INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)SILIWANGI 

FAKULTAS PASCASARJANA 

JURUSAN/PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Nama Mata Kuliah 

 

Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semes- 

Ter  

Tgl Penyusunan 

Reviu Hasil Penelitian Pendidikan 

Matematika Internasional 

 2 2 25 Februari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang 

RPS 
Direktur Pascasarjana Ka PRODI 

 

 

 

Prof. Yozua Sabandar, MA, PhD 

Prof. Dr.Hj.Utari Sumarmo 

 

 

 

Dr. Hj. Eusi Eti Rohaeti, M.Pd. 

 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari 

Sumarmo 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = 

Keterampilan 

Umum 

 

MK = Mata Kuliah 

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

CP-SA Memiliki budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif,  dan bersikap ulet, tangguh, bekerja keras, 

teliti, percaya diri, senang belajar, terbuka, bertanggung jawab, jujur, menghargai pendapat dan bekerjasama 

dengan orang lain. 
CP-SB Menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab, jujur, dalam  mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan 

matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. 
CP-SC. Menunjukkan budaya rasional,  kritis, kreatif,  bekerja keras, terbuka, jujur dalam  mengelola sumber daya 

pendidikan matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab kepada 

pemangku kepentingan. 
CP-SD. Menunjukkan  budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif, percaya diri, terbuka, bertanggung jawab, 

jujur, menghargai pendapat dalam bekerjasama, berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan 

masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. 
CP-PPA Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik 

matematika 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, 

melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS. 
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Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

(lanjutan) 

CP-KUA Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk 

melakukan perencanaan,  pengelolaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran inovatif, dengan memanfaatkan IPTEKS 

yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

CP-KUB Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 

CP-KK1 Terampil merancang, menyusun, dan melaksanakan kegiatan matematik (doing math)  dalam beragam hard 

skill matematik SM serta mengkomunikasikannya sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. 

CP-KK2 Mampu mendalami prinsip dan aturan penyusunan instrumen dan  pembelajarannya melalui riset pendidikan 

matematika dan menghasilkan  menghasilkan karya inovatif dan teruji; 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Memahami pentingnya pemilikan kemampuan membaca dan memaknai isyu sentral suatu artikel pendidikan 

matematika yang dimuat dalam jurnal internasional   

CPMK2 Memiliki kemampuan  memaknai isyu sentral suatu artikel pendidikan matematika yang dimuat dalam jurnal 

internasional  dan mengungkapkannya  dalam bahasa sendiri  tanpa mengubah makna sumber aslinya 

CPMK3 Memahami dengan   baik sejumlah artikel penelitian pendidikan matematika yang dimuat dalam jurnal 

internasional  sehingga menumbuhkan budaya dan kebiasaan membaca dan menulis secara kritis, kreatif, 

inovatif, serta bersikap teliti, tangguh, percaya diri, jujur, bertanggung jawab, terbuka, menerima pendapat dan 

bekerja sama dengan orang lain. 

CPMK4 Memiliki kemampuan cara menulis  karya ilmiah sesuai dengan kaidah penulisan yang baku. 

CPMK5 Mampu memilih dan mereviu sejumlah artikel penelitian pendidikan matematika yang relevan dengan rencana 

tesis mahasiswa dan menyajikannya dalam makalah yang komprehensif sebagai tugas individu. 

CPMK6 Mampu mereviu beberapa artikel penelitian pendidikan matematika yang dimuat dalam jurnal internasional, 

dan disajikan dalam diskusi di kelas perkuliahan  sebagai tugas kelompok. 

Diskripsi Singkat 

MK 

Perkuliahan melatih mahasiswa mereviu beberapa laporan hasil penelitian nasional dan atau internasional Pendidikan Mate-

matika terkini yang relevan dengan rencana tesisnya. Kajian difokuskan pada mengidentifikasi  metode, disain penelitian, 

subyek dan variabel-variabel penelitian dan pengembangan alat ukurnya, serta temuan-temuan yang dihasilkan. Hasil kajian 

diseminarkan dalam kelas perkuliahan (sebagai tugas kelompok) dan  disajikan dalam bentuk makalah yang komprehensif 

(sebagai tugas individu). Bahan kajian diutamakan  dari artikel dalam jurnal terkini dan relevan dengan rencana penelitian 

tesis mahasiswa . 
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Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Mengidentifikasi variabel utama dalam rencana tesis mahasiswa yang akan disusun; 

2. Memilih artikel yang akan direviu ditinjau dari kesesuaian variable-variabel  dalam rencana tesis dan variabel dalam artikel yang akan 

direviu antara lain, subyek, instrumen, disain penelitian, dan temua; 

3. Menelaah contoh reviu hasil penelitian internasional Pendidikan Matematika yang dimuat dalam jurnal internasional; 

4. Diskusi dan latihan membahas dan mengidentifikasi variabel utama, tujuan, desain, subyek penelitian, pengembangan instrumen 

penelitian, dan hasil temuan penelitian,  latihan menyusun reviu hasil penelitian yang relevan dalam suatu penelitian; 

5. Presentasi tugas kelompok pertama mahasiswa (Kel. I, Kel II, Kel. III, Kel IV, Kel. V, Kel VI)  dan diskusi; (3 pertemuan) 

6. Presentasi tugas kelompok pertama mahasiswa (Kel. I, Kel II, Kel. III, Kel IV, Kel. V, Kel VI)  dan diskusi; (3 pertemuan) 

7. Menyusun laporan rangkuman tugas kelompok; 

8. Diskusi dan konsultasi tugas individu mereviu antara 7 sd 10 artikel penelitian pendidikan matematika yang dimuat dalam jurnal 

internasional dan relevan dengan rencana tesis mahasiswa 

9. Diskusi dan konsultasi tugas individu merangkum dan menyusun laporan komprehensif dari  artikel penelitian pendidikan matematika 

yang dimuat dalam jurnal internasional yang telah direviu. 

Daftar Referensi Utama: 

Laporan penelitian Pendidikan Matematika mutahir (dalam bentuk tesis, disertasi, t artikel hasil penelitian pendidikan 

matematika yang dimuat dalam jurnal internasional) sesuai dengan rencana penelitian tesis mahasiswa. 

Pendukung: 

Laporan penelitian Pendidikan Matematika mutahir (dalam bentuk tesis, disertasi, atau artikel hasil penelitian pendidikan 

matematika yang dimuat dalam jurnal nasional) sesuai dengan rencana penelitian tesis mahasiswa. 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Tidak ada Laptop/komputer & LCD Projector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Prof. Yozua Sabandar, M.A. PhD 

Prof. Dr. Hj. Utari Sumarmo 

Mata kuliah 

Prsyarat 

Tidak ada 
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Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yang 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

1 a.Memahami: 

    Rencana perkuli-

ahan, dan evalu-

asinya 

b. Mengidentifika-

si variabel utama 

tesis mahasiswa 

a. Rencana perkuliahan 

dan evaluasinya 

 

 

b. Rencana tesis 

mahasiswa 

 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

a.Memahami tugas 

perkuliahan dan 

evaluasinya 

b. Menelaah rencana 

tesis 

 

Kriteria: 

Kesesuaian 

laporan keg. 

dg tugas 

perkuliahan 

 

Bentuk: 

Non-tes 

a.Memenuhi 

seluruh tugas 

perkuliahan 

 

b.Mengetahui 

variabel utama tesis 

Bagian 

dari 

Tugas 

individu  

 

 

Bagian 

dari tugas 

kelompok 

 

 

2. a.Memahami, cara 

memilih artikel 

yang relevan 

untuk direviu 

b.Memahami cara 

mereviu artikel 

dalam jurnal 

a. Memilih judul artikel 

yang akan direviu 

 

 

b. Contoh reviu artikel 

dalam jurnal 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

a.Membaca sepintas 

beberapa artikel 

b.Mengidentifiaksi  

variabel utama dalam 

artikel yg akan  

direviu 

Kriteria: 

Kesesuaian va-

riabel dalam 

rencana tesis 

dan artikel 

Bentuk: 

Non-tes 

a.Menyesesuaikan 

variabel dalam 

rencana tesis dan 

artikel 

b.Mengetahui 

variabel utama 

dalam artikel yg 

sedang direviu 

3. Mengidentifikasi:  

Variabel penting 

artikel penelitian 

pendidikan mat. 

dlm jurnal interna-

sional. 

Latihan mereviu artikel 

bersama-sama 

 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Membaca sepintas, 

membaca ekstensif , 

Meringkas artikel yg 

direviu dalam bahasa 

sendiri 

Kriteria: 

Memahami 

keterkaitan 

antar variabel 

Bentuk: 

Non-tes 

Menyusun  abstrak 

artikel yang direviu 

bersama-sama 

 

Mengembangkan 

abstrak lebih luas 

4., 5,  

6 

Menyajikan hasil 

reviu  artikel pene-

litian pendidikan 

mat. dlm jurnal 

internasional 

Latihan mereviu artikel 

pertama (tugas kelom-

pok), Kel 1, Kel 2, Kel3, 

Kel 4, Kel 5, Kel 6 

Menyajikan ha-

sil reviu artikel 

(tugas kelom-

pok): Kel 1, Kel 

2, Kel3, Kel 4, 

Kel 5, Kel 6 

TM: 

(6x50’) 

TT: 

(6x60’) 

BM: 

(9660’) 

Membaca ekstensif ,  

mengidentifikasi 

variabel utama, me-

ringkas artikel dalam 

bahasa sendiri 

(kelompok) 

Kriteria: 

Kesesuaian sa-

jian kelompok 

dg isi artikel  

Bentuk: 

Non-tes 

 

Menyusun  abstrak 

artikel yang direviu 

dan mengembang-

kan abstrak lebih 

luas 

(Tugas kelompok) 

Bagian 

dari tugas  

kelompok 
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Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yang 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

7, 8, 

9 

Menyajikan 

ringkasan artikel  

Reviu  artikel 

Kedua (tugas kelom-

pok), Kel 1, Kel 2, Kel3, 

Kel 4, Kel 5, Kel 6 

Menyajikan ha-

sil reviu artikel 

(tugas kelom-

pok): Kel 1, Kel 

2, Kel3, Kel 4, 

Kel 5, Kel 6 

TM: 

(6x50’) 

TT: 

(6x60’) 

BM: 

(6x60’) 

Membaca ekstensif ,  

mengidentifikasi 

variabel utama, me-

ringkas artikel dalam 

bahasa sendiri, dan 

menyajikan ( Tugas 

kelompok) 

Kriteria: 

Kesesuaian isi 

artikel dengan 

sajian kelom-

pok 

 

Menyusun  abstrak 

artikel yang direviu 

dan 

mengembangkan 

abstrak lebih luas 

(Tugas kelompok) 

Bagian 

tugas 

kelompok 

10. Merangkum hasil 

reviu dua artikel 

 Laporan kelompok  Diskusi dan 

kerja kelompok 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Merangkum hasil 

reviu dua artikel 

Kriteria 

Isi rangkuman 

sesuai dg isi 

dua artikel yg 

sdh direviu 

Bentuk 

Non tes 

Menyusun laporan 

gabungan dua 

artikel 

Bagian 

dari 

Tugas 

kelompok 

11.12 

 

Mengidentifikasi 

kesamaan dan 

perbedaan temuan 

penelitian beberapa 

artikel 

Konsultasi dan diskusi 

tugas individu 

Diskusi dan 

konsultasi 

TM: 

(4x50’) 

TT: 

(4x60’) 

BM: 

(4x60’) 

Merangkum kesamaan 

dan perbedaan temuan 

penelitian beberapa 

artikel  

Kriteria 

Isi rangkuman 

sesuai dg isi 

tiap artikel  

Bentuk 

Non tes 

Menyusun laporan 

komprehensif  

beberapa artikel 

Bagian dari 

Tugas 

individu 

13 Meninjau ulang 

reviu tugas 

kelompok dan tugas 

individu 

Reviu tugas kelompok 

dan tugas individu 

Diskusi dan 

konsultasi 

TM: 

(2x50’) 

BT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Menyempurnakan 

tugas kelompok dan 

tugas individu 

Kriteria: 

Kesesuaian 

laporan dg 

kaidah 

penulisan 

karya ilmiah 

baku 

Laporan kompre-

hensif  beberapa 

artikel, tugas 

kelompok dan 

individu sesuai 

dengan kaidah 

penulisan karya 

ilmiah baku 

Bagian 

dari  

Tugas 

kelompok 

dan Tugas 

individu 

14. PENGUMPULAN TUGAS KELOMPOK (35 % dari keseluruhan) DAN TUGAS INDIVIDUAL (65% dari keseluruhan) 
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INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)SILIWANGI 

FAKULTAS PASCASARJANA 

JURUSAN/PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Nama Mata Kuliah 

 

Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semes- 

Ter  

Tgl Penyusunan 

Kajian Mandiri Perangkat Pembelajaran 

 

 2 3 25 Februari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang 

RPS 
Direktur Pascasarjana Ka PRODI 

 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari Sumarmo 

 

 

 

Dr. Hj. Eusi Eti Rohaeti, M.Pd. 

 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari 

Sumarmo 
Capaian 

Pembelajaran (CP) 

 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = Keterampilan 

Umum 

 

KK = Keterampilan 

Khusus 

 

MK = Mata Kuliah 

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

CP-SA Memiliki budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif,  dan bersikap ulet, tangguh, bekerja keras, 

teliti, percaya diri, senang belajar, terbuka, bertanggung jawab, jujur, menghargai pendapat dan bekerjasama 

dengan orang lain. 
CP-SB Menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab, jujur, dalam  mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan 

matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. 
CP-SC. Menunjukkan budaya rasional,  kritis, kreatif,  bekerja keras, terbuka, jujur dalam  mengelola sumber daya 

pendidikan matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab kepada 

pemangku kepentingan. 
CP-SD. Menunjukkan  budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif, percaya diri, terbuka, bertanggung jawab, 

jujur, menghargai pendapat dalam bekerjasama, berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan 

masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. 
CP-PPA Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik 

matematika 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, 

melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS. 
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Capaian 

Pembelajaran (CP) 

(lanjutan) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = Keterampilan 

Umum 

 

KK = Keterampilan 

Khusus 

 

MK = Mata Kuliah 

CP-KUA Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melakukan 

perencanaan,  pengelolaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran inovatif, dengan memanfaatkan IPTEKS yang 

berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

CP-KUB Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 

CP-KK1 Terampil merancang, menyusun, dan melaksanakan kegiatan matematik (doing math)  dalam beragam hard skill 

matematik SM serta mengkomunikasikannya sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. 

CP-KK2 Mampu mendalami prinsip dan aturan penyusunan instrumen dan  pembelajarannya melalui riset pendidikan 

matematika dan menghasilkan  menghasilkan karya inovatif dan teruji; 

CP-KK3 Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan matematika dan pendidikan matematika yang menjadi objek 

penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan 

interdisiplin atau multidisiplin; 
CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Memahami isu dan masalah terkini (misalnya penguasaan hard skill, dan soft skill matematik siswa, kesulitan 

siswa, tujuan pembelajaran matematika, dll) untuk ditelaah  dalam memilih pembelajaran matematika inovatif 

sebagai alternatif  mengatasi masalah tersebut. 

CPMK2 Memiliki  pengetahuan  karakterstik, langkah-langkah  beragam  pembelajaran matematika inovatif  untuk  

meningkatkan  hard skill, dan soft skill matematik siswa . 

CPMK3 Mampu mengidentifikasi  jenis dan indikator  hard skill dan soft skill matematik siswa yang masih perlu 

ditingkatkan; 

CPMK4 Mampu memilih jenis pendekatan pembelajaran matematika inovatif ,  mengidentifikasi langkah-langkahnya, 

sebagai upaya meningkatkan hard skill, dan soft skill matematik siswa;    

CPMK5 Mampu merancang  RPP dan LKS sebagai komponen pembelajaran matematika inovatif  untuk mengembang-

kan   hard skill dan soft skill dalam konten matematik tertentu  melalui  langkah-langkah pembelajaran yang 

akan dilaksanakan 

CPMK6 Mampu mengidentifikasi indikator   hard skill dan soft skill siswa dalam konten matematik tertentu yang akan 

dikembangkan, dan  menyusun serta menyelesaikan butir soal latihannya.  

CPMK7 Mampu merancang RPP dan LKS/LKM yang memuat hard skill dan soft skill siswa dalam konten matematik 

tertentu pada tiap langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan;  

CPMK8 Mampu melaksanakan pembelajaran matematika inovatif  dengan memanfaatkan RPP dan LKS yang telah 

dirancang 
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Diskripsi Singkat 

MK 

Perkuliahan  ini membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang perangkat pembelajaran antara lain dalam bentuk 

RPP dan LKS/LKM berkenaan dengan hardskill dan softskill siswa dalam konten matematik tertentu,  untuk pembelajaran 

matematika inovatif  tertentu,  sebagai  pedoman pelaksanaan pembelajaran sehari-hari dan atau pembelajaran dalam 

penelitian tesis mahasiswa.   

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Rencana kegiatan perkuliahan dan evaluasinya,  

2. Membahas rencana pembelajaran sehari-hari atau pembelajaran dalam  proposal penelitian tesis mahasiswa  

3. Diskusi tentang  hardskill, softskill dalam konten matematik tertentu pada tiap  tahap pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai 

rencana tesis. Hasil kajian disajikan dalam bentuk RPP dan LKS  

4. Diskusi  kajian sampel RPP dan LKS untuk disiapkan dalam  uji-coba terbatas.  

5. Mendiskusikan hasil uji-coba terbatas RPP dan LKS, yang akan dilengkapi dan disempurnakan untuk pembelajaran sehari-hari atau  

pembelajaran dalam  penelitian tesis.   
6. Keseluruhan RPP dan LKS  sudah siap untuk diterapkan dalam pembelajran sehari-hari atau dalam penelitian tesis mahasiswa.  

Mengumpulkan hasil kajian mandiri RPP dan LKS untuk rencana penelitiannya. 

Daftar Referensi Utama: 

1 Arends, R. I. (2008) Learning to Teach: Belajar untuk Mengajar. Buku Dua. (Penterjemah: Helly Prayitno Soetjipto dan 

Sri Mulyantini Soetjipto). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

2 Fathurrohman, M. (2015). Model-model Pembelajaran Inovatif. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media. 

3 Hamdayama, J. (2014). Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter. Bogor: Ghalia Indonesia. 

4 Hendriana, H., Rohaeti, E.E., Sumarmo, U. (2017). Hardskill dan Softskill Matematika Siswa. Penerbit PT Refika 

Aditama. Bandung. 

5 Rohaeti, E.E. Hendriana, H.,, Sumarmo, U. (2018). Pembelajaran Matematika Innovatif dalam Pendidikan Matematika. 

Bandung: Penerbit PT Refika Aditama. (dalam Proses) 

6 Rusman. (2012).  Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 

7 Rusman, (2010), Model-Model Pembelajaran. Bandung: Mulya Mandiri Pers. 

8 Sanjaya, W. (2010). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana 

Pendukung: 

Artikel-artikel,  tesis, disertasi dan sumber lain  yang relevan dengan permasalahan, pendekatan pembelajaran dan hard-skill 

dan soft-skill matematik yang akan dikembangkan dalam tesis mahasiswa. 
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Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Tidak ada Laptop/komputer & LCD Projector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Tim Dosen 

Mata kuliah 

Prsyarat 

1.Proses Berpikir Matematik 

2. Metode Penelitian Pendidikan Matematika 

3. Konsep Esensial Matematika SM 

3. Perencanaan Pengajaran Matematika SM 

 

 
 

Konsul

-tasi 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yang 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

1 a. Memahami tugas 

perkuliahan dan 

evaluasinya  

b.Mengidentifikasi 

variabel utama  

proposal penelitian 

atau rencana tesis 

mahasiswa  

a. Rencana perkuliahan 

dan evaluasinya 

 

b. Proposal penelitian 

atau rencana tesis 

mahasiswa  

Konsultasi dan 

diskusi individu 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

a.Memahami tugas 

perkuliahan dan 

evaluasinya 

b. Menelaah rencana 

tesis 

 

Kriteria: 

Kememadaian  

laporan tugas 

dg rencana 

perkuliahan 

 

Bentuk: 

Non-tes 

a.Memenuhi 

seluruh tugas 

perkuliahan 

 

b.Mengetahui 

variabel utama tesis 

Bagian 

partisipasi 

Konsul-

tasi dan 

diskusi 

 

15 % dari 

keseluruh

an  

 

 

 

2. Menjelaskan dan 

diskusi variabel 

utama  rencana tesis 

mahasiswa  

Variabel utama  rencana 

tesis mahasiswa 

Konsultasi dan 

diskusi individu  

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Menjelaskan  Variabel 

utama  rencana tesis 

mahasiswa 

Kriteria: 

Kesesuaian 

penjelasan 

mhs dg 

rencana 

tesisinya  

Bentuk: 

Non-tes 

Memeriksa kese-

suaian penjelasan 

mhs dg rencana 

tesisnya 
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Konsul-

tasi ke- 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yang 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

3. Menjelaskan dan 

diskusi contoh/ draf  

RPP dan LKS mhs 

untuk diuji-coba 

terbatas 

RPP dan LKS 

 

Konsultasi dan 

diskusi individu 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Merancang RPP dan 

LKS, melengkapinya  

Kriteria: 

Kesesuaian 

draf RPP dan 

LKS dg varia-

bel yang akan 

dikembangkan 

dan pembela-

jaran yg akan 

dilaksanakan 

Bentuk: 

Non-tes 

Memeriksa kese-

suaian format dan 

isi RPP dan LKS  

dg hard skill, soft 

skill matematik yg 

dikembangkan dan 

langkah pembel-

ajaran yg akan 

dilaksanakan 

 

4. 

 

Melaporkan hasil 

uji-coba  terbatas 

RPP dan LKS  dan 

menyempurnakan 

RPP dan LKS 

Uji-coba terbatas RPP 

dan LKS 

Konsultasi dan 

diskusi 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Melaporkan hasil uji-

coba  terbatas RPP dan 

LKS  dan menyempur-

nakan RPP dan LKS 

Kriteria: 

Hasil uji-coba  

RPP dan LKS  

memadai 

Bentuk: 

Non-tes 

Memeriksa keme-

madaian RPP dan 

LKS hasil uji-coba 

 

Bagian 

Partisi-

pasi dis-

kusi dan 

konsul-

tasi 

 

20% dari 

keseluruh

an 

5. Menjelaskan  

keseluruhan RPP 

dan LKS yang 

siapkan untuk 

diterapkan dalam 

penelitian 

mahasiswa  

 

Seluruh RPP dan LKS Konsultasi dan 

diskusi 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Melaporkan keselu-

ruhan  RPP dan LKS 

Siap untuk diterapkan 

dalam penelitian tesis 

mahasiswa    

Kriteria: 

Seluruh  RPP 

dan LKS  

memadai 

Bentuk: 

Non-tes 

Memeriksa keme-

madaian seluruh 

RPP dan LKS  

6. PENGUMPULAN SELURUH RPP DAN LKS (65 % dari keseluruhan) 
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INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)SILIWANGI 

FAKULTAS PASCASARJANA 

JURUSAN/PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Nama Mata Kuliah 

 

Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semes- 

Ter  

Tgl Penyusunan 

Proses Berpikir Matematik   3 1 25 Februari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang 

RPS 
Direktur Pascasarjana Ka PRODI 

 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari Sumarmo 

 

 

 

Dr. Hj. Eusi Eti Rohaeti, M.Pd. 

 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari 

Sumarmo 
Capaian 

Pembelajaran (CP) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = Keterampilan 

Umum 

 

KK = Keterampilan 

Khusus 

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

CP-SA Memiliki budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif,  dan bersikap ulet, tangguh, bekerja keras, 

teliti, percaya diri, senang belajar, terbuka, bertanggung jawab, jujur, menghargai pendapat dan bekerjasama 

dengan orang lain. 
CP-SB Menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab, jujur, dalam  mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan 

matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. 
CP-SC. Menunjukkan budaya rasional,  kritis, kreatif,  bekerja keras, terbuka, jujur dalam  mengelola sumber daya 

pendidikan matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab kepada 

pemangku kepentingan. 
CP-SD. Menunjukkan  budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif, percaya diri, terbuka, bertanggung jawab, 

jujur, menghargai pendapat dalam bekerjasama, berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan 

masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. 
CP-PPA Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik 

matematika 
CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, 

melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS. 
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Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 
CP-KUA Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melakukan 

perencanaan,  pengelolaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran inovatif, dengan memanfaatkan IPTEKS yang 

berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

CP-KUB Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 

CP-KK1 Terampil merancang, menyusun, dan melaksanakan kegiatan matematik (doing math)  dalam beragam hard skill 

matematik SM serta mengkomunikasikannya sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. 

CP-KK2 Mampu mendalami prinsip dan aturan penyusunan instrumen dan  pembelajarannya melalui riset pendidikan 

matematika dan menghasilkan  menghasilkan karya inovatif dan teruji; 

CP-KK3 Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan matematika dan pendidikan matematika yang menjadi objek 

penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan 

interdisiplin atau multidisiplin; 

Capaian 

Pembelajaran 

(lanjutan) 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Memahami hakekat matematika dan menerapkannya dalam pembelajaran matematika 

CPMK2 Memahami pentingnya pemilikan beragam hard skill matematik disertai  pendapat pakar yang mendasarinya 

dan menerapkannya dalam pembelajaran matematika dan atau penelitian pendidikan matematika  

CPMK3 Menguasai  hard skill matematik dengan  baik sehingga menumbuhkan budaya dan kebiasaan berpikir kritis, 

kreatif, inovatif, serta bersikap teliti, tangguh, percaya diri, jujur, bertanggung jawab, senang belajar 

matematika, terbuka, menerima pendapat dan bekerja sama dengan orang lain. 

CPMK4 Mampu menyusun  dan menyelesaikan beragam soal-soal hard skill matematik, dalam beragam konten 

matematik, dan untuk beragam tingkat kelas siswa, dan mampu menyajikan dan menjelaskannya dalam forum 

diskusi di kelas perkuliahan. 

CPMK5 Menguasai  hard skill matematik untuk an atau dikembangkan dalam pembelajaran matematik inovatif  di 

tingkat SM, dalam penelitian tesis mahasiswa, dan atau disajikan dalam  forum seminar pendidikan matematika 

tingkat nasional dan internasional atau dalam menyusun karya ilmiah yang bermutu yang dimuat dalam jurnal 

terakreditasi 

CPMK6 Mampu melaksanakan teknik pembuktian: langsung, tak langsung, bukti dengan induksi matematik 
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Daftar Referensi Utama 

 1. Hendriana, H., Rohaeti, E.E., Sumarmo, U. (2017). Hardskill dan Softskill Matematika Siswa. Penerbit PT Refika Aditama. Bandung. 

2. Mason, J. (1985). Thinking Mathematically. Revised Edition, Adison-Wesley Publishing Company.  

3. Polya, G. (1988). How to Solve It. Second Edition. New 

4. Sumarmo, U. (2015). Mathematical Problem Posing: Rasional,  Pengertian, Pembelajaran dan Pengukurannya. [online]. Available 

online: Website IKIP Siliwangi Bandung.  utari-sumarmo@dosen.stkipsiliwangi.ac,id. 

5. Sumarmo, U. (2012). Pendidikan Karakter serta Pengembangan Berpikir dan Diposisi Matematik dalam pembelajaran Matematika. 

Disajikan pada National Seminar of Mathematics Education at Widya Mandira Katholic University Kupang NTT, April 2012. 

dan dimuat dalam Suryadi, D, Turmudi, Nurlaelah, E. (Editor). Kumpulan Makalah Proses Berpikir dan Disposisi Matematik 

dan Pembelajarannya. 2014. Hal. 333-373. Jurusan Pendidikan Matematika FPMIPA UPI. 

6. Sumarmo. U. (2010). “Berfikir dan Disposisi Matematik: Apa, Mengapa, dan Bagaimana Dikembangkan pada Peserta Didik” Paper 

published in Suryadi, D, Turmudi, Nurlaelah, E. (Editors). Kumpulan Makalah Proses Berpikir dan Disposisi Matematik dan 

Pembelajarannya. 2014. pp 75-89. Mathematics Education Department  FPMIPA UPI. 

Media 

Pembelajaran 
Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Tidak ada Laptop/komputer & LCD Projector 
Nama Dosen 

Pengampu 
Prof. Dr. Hj. Utari Sumarmo 

Matakuliah 

prasyarat (Jika 

ada) 

Tidak ada 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:utari-sumarmo@dosen.stkipsiliwangi.ac,id
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Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

1 a.Memahami tugas 

perkuliahan dan 

evaluasinya  

b. Memahami hake-

kat matematika, 

dan pentingnya 

pemilikan kemam-

puan  hard-skill 

matematik 

a.Rencanaperkuliahan 

dan evaluasinya 

 

b. Hakekat matematika, 

tingkat dan jenis 

hardskill matematik 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(3x50’) 

TT: 

(3x60’) 

 

BM: 

(3x60’) 

 

a.Memahami tugas 

perkuliahan dan 

evaluasinya 

b. Berdiskusi tentang  

    hakekat matematika,  

jenis hard skill 

matematik   

Kriteria: 

Tertib  

 

Bentuk: 

Belajar 

kelompok  

a. Memenuhi seluruh 

tugas perkuliahan 

b. Menerapkan 

makna hakekat 

matematika dan 

jenis hard skill 

matematik dalam 

pembelajaran 

matematika   

 

Bagian 

dari UAS 

2. Memahami indikator 

hardskill (kolom 3) 

dan menerapkannya 

dalam menyusun 

butir soal latihan 

yang relevan 

Pemahaman, koneksi, 

komunikasi, pemecahan 

masalah  matematik 

 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(3x50’) 

 

TT: 

(3x60’) 

 

BM: 

(3x60’) 

Partisipasi diskusi, kerja 

kelompok berlatih meng 

identifikasi indikator, 

menyusun butir soal dan 

menyelesaikan soal 

hard skill matematik 

dalam kolom (3) 

Kriteria: 

Ketepatan 

butir soal dg 

indikator 

 

Bentuk: 

Belajar 

kelompok 

Menyusun butir soal 

dan menyelesaikan 

soal hard skill 

matematik dalam 

kolom (3) sesuai 

indikator 

Bagian 

dari UAS 

dan tugas 

kelompok 

dan tugas 

individu 

3. Memahami indikator 

hardskill (kolom 3) 

dan menerapkannya 

dalam menyusun 

butir soal latihan 

yang relevan  

Penalaran induktif 

matematik:  analogi, 

generalisasi, memper-

kirakan,  menganalisis 

dan mensintesa kasus 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(3x50’) 

TT: 

(3x60’) 

BM: 

(3x60’) 

Partisipasi diskusi, kerja 

kelompok berlatih meng 

identifikasi indikator, 

menyusun butir soal dan 

menyelesaikan soal 

hard skill matematik 

dalam kolom (3) 

Kriteria: 

Ketepatan 

butir soal dg 

indikator 

Bentuk: 

Belajar 

kelompok 

Menyusun butir soal 

dan menyelesaikan 

soal hard skill 

matematik dalam 

kolom (3) sesuai 

indikator 

 

4. Memahami indikator 

hard skill (kolom 3) 

dan menerapkannya 

dalam menyusun 

butir soal latihan 

yang relvan 

Penalaran induktif mate-

matik (analogi, gene-

ralisasi, menganalsis 

dan mensintesa kasus 

matematika 

Ekspositori, 

diskusi kelas 
TM: 

(3x50’) 

TT: 

(3x60’) 

BM: 

(3x60’) 

Partisipasi diskusi, kerja 

kelompok berlatih meng 

identifikasi indikator, 

menyusun butir soal dan 

menyelesaikan soal 

hard skill matematik 

dalam kolom (3) 

Kriteria: 

Ketepatan 

butir soal dg 

indikator 

Bentuk: 

Belajar 

kelompok 

Menyusun butir soal 

dan menyelesaikan 

soal hard skill 

matematik dalam 

kolom (3) sesuai 

indikator 

 



IK
IP

 S
IL

IW
ANGI

 

Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

5. Memahami indikator 

hard skill (kolom 3) 

dan menerapkannya 

dalam menyusun 

butir soal latihan 

yang relevan 

Penalaran deduktif 

matematik (melaksana-

kan perhitungan berda-

sarkan aturan yang 

disepakati, penalaran 

proporsional, kombina-

torial, probabilitas) 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

Kerja 

kelompok 

TM: 

(3x50’) 

TT: 

(3x60’) 

BM: 

(3x60’) 

Partisipasi diskusi, kerja 

kelompok berlatih meng 

identifikasi indikator, 

menyusun butir soal dan 

menyelesaikan soal 

hard skill matematik 

dalam kolom (3) 

Kriteria: 

Ketepatan 

butir soal dg 

indikator 

Bentuk: 

Belajar 

kelompok 

Menyusun butir soal 

dan menyelesaikan 

soal hard skill 

matematik dalam 

kolom (3) sesuai 

indikator 

 

6. Memahami indikator 

hard skill (kolom 3) 

dan menerapkannya 

dalam menyusun 

butir soal latihan 

yang relevan 

Teknik pembuktian: 

Langsung, tak langsung, 

dengan induksi 

matematik 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

Kerja 

kelompok 

TM: 

(3x50’) 

TT: 

(3x60’) 

BM: 

(3x60’) 

Partisipasi diskusi, 

kerja kelompok berlatih 

melaksanakan teknik 

pembuktian: langsung  

Tak langsung, dengan 

induksi matematik 

Kriteria: 

Ketepatan 

membuktikan 

Bentuk: 

Belajar 

kelompok 

Terampil melaksa-

nakan teknik pem-

buktian: langsung, 

tak langsung, dengan 

induksi matematik 

 

7. Memahami indikator 

hard skill (kolom 3) 

dan menerapkannya 

dalam menyusun 

butir soal latihan 

yang relevan 

Berpikir kritis dan 

kreatif  reflektif  

matematik 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

Kerja 

kelompok 

TM: 

(3x50’) 

TT: 

(3x60’) 

BM: 

(3x60’) 

Partisipasi diskusi, kerja 

kelompok berlatih meng 

identifikasi indikator, 

menyusun butir soal dan 

menyelesaikan soal 

hard skill matematik 

dalam kolom (3) 

Kriteria: 

Ketepatan 

butir soal dg 

indikator 

Bentuk: 

Belajar 

kelompok 

Menyusun butir soal 

dan menyelesaikan 

soal hard skill 

matematik dalam 

kolom (3) sesuai 

indikator 

 

 

8. 

9. 

10. 

Menyajikan dan 

menyelesaikan con-

toh soal beragam 

hard skill matematik 

dalam beragam 

konten matematik 

tingkat kelas siswa 

Beragam hard skill 

matematik dalam bera-

gam konten matematik 

dan untuk beragam ting-

kat kelas siswa  

Presentasi ke-

lompok tentang 

hard skill pada 

kolom (3) 

TM: 

9 x 50’ 

TT:  

9x 60’ 

BM 

9x 60’ 

Menyajikan, menjelas-

kan, menampung saran 

tentang hard skill pada 

kolom (3) 

Kriteria:  

Penyajian 

menarik, 

partisipan 

aktif 

Bentuk: 

Non-tes 

Penyajian yang 

menarik, mengun-

dang  partisipasi 

kelompok lain dan 

terbuka menerima 

saran 

Bagian 

dari 

Tugas 

kelompok 

15 % dari 

keselu-

ruhan 

 



IK
IP

 S
IL

IW
ANGI

 

Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot (%) 

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

 

11. 

12. 

13. 

Membahas tugas 

individu 

Tugas individu:  

Makalah tentang dua 

hard skill matematik: 

Pentingnya, pendapat 

pakar, dan ilustrasi 

contoh soal yang 

relevan 

Diskusi dan 

konsultasi 

tugas individu 

TM: 

9 x 50’ 

TT:  

9 x 60’ 

BM 

9 x 60’ 

Melaporkan hasil kajian 

tentang tugas individu 

seperti pada lolom 3 

Kriteria: 

Kesesuaian 

dg kaidah 

penulisan 

karya ilmiah 

Bentuk 

Non Tes 

Makalah disusun 

sesuai kaidah 

penu-lisan karya 

ilmiah yang baku 

Bagian dari 

tugas 

individu 

30 % dari 

keseluruhan 

14. UJIAN AKHIR SESTER (UAS)  (40 % dari keseluruhan) 
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INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)SILIWANGI 

FAKULTAS PASCASARJANA 

JURUSAN/PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Nama Mata Kuliah 

 

Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semes- 

Ter  

Tgl Penyusunan 

Reviu Hasil Penelitian Pendidikan 

Matematika Internasional 

 2 2 25 Februari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang 

RPS 
Direktur Pascasarjana Ka PRODI 

 

 

 

Prof. Yozua Sabandar, MA, PhD 

Prof. Dr.Hj.Utari Sumarmo 

 

 

 

Dr. Hj. Eusi Eti Rohaeti, M.Pd. 

 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari 

Sumarmo 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = 

Keterampilan 

Umum 

 

MK = Mata Kuliah 

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

CP-SA Memiliki budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif,  dan bersikap ulet, tangguh, bekerja keras, 

teliti, percaya diri, senang belajar, terbuka, bertanggung jawab, jujur, menghargai pendapat dan bekerjasama 

dengan orang lain. 
CP-SB Menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab, jujur, dalam  mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan 

matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. 
CP-SC. Menunjukkan budaya rasional,  kritis, kreatif,  bekerja keras, terbuka, jujur dalam  mengelola sumber daya 

pendidikan matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab kepada 

pemangku kepentingan. 
CP-SD. Menunjukkan  budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif, percaya diri, terbuka, bertanggung jawab, 

jujur, menghargai pendapat dalam bekerjasama, berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan 

masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. 
CP-PPA Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik 

matematika 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, 

melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS. 
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Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

(lanjutan) 

CP-KUA Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk 

melakukan perencanaan,  pengelolaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran inovatif, dengan memanfaatkan IPTEKS 

yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

CP-KUB Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 

CP-KK1 Terampil merancang, menyusun, dan melaksanakan kegiatan matematik (doing math)  dalam beragam hard 

skill matematik SM serta mengkomunikasikannya sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. 

CP-KK2 Mampu mendalami prinsip dan aturan penyusunan instrumen dan  pembelajarannya melalui riset pendidikan 

matematika dan menghasilkan  menghasilkan karya inovatif dan teruji; 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Memahami pentingnya pemilikan kemampuan membaca dan memaknai isyu sentral suatu artikel pendidikan 

matematika yang dimuat dalam jurnal internasional   

CPMK2 Memiliki kemampuan  memaknai isyu sentral suatu artikel pendidikan matematika yang dimuat dalam jurnal 

internasional  dan mengungkapkannya  dalam bahasa sendiri  tanpa mengubah makna sumber aslinya 

CPMK3 Memahami dengan   baik sejumlah artikel penelitian pendidikan matematika yang dimuat dalam jurnal 

internasional  sehingga menumbuhkan budaya dan kebiasaan membaca dan menulis secara kritis, kreatif, 

inovatif, serta bersikap teliti, tangguh, percaya diri, jujur, bertanggung jawab, terbuka, menerima pendapat dan 

bekerja sama dengan orang lain. 

CPMK4 Memiliki kemampuan cara menulis  karya ilmiah sesuai dengan kaidah penulisan yang baku. 

CPMK5 Mampu memilih dan mereviu sejumlah artikel penelitian pendidikan matematika yang relevan dengan rencana 

tesis mahasiswa dan menyajikannya dalam makalah yang komprehensif sebagai tugas individu. 

CPMK6 Mampu mereviu beberapa artikel penelitian pendidikan matematika yang dimuat dalam jurnal internasional, 

dan disajikan dalam diskusi di kelas perkuliahan  sebagai tugas kelompok. 

Diskripsi Singkat 

MK 

Perkuliahan melatih mahasiswa mereviu beberapa laporan hasil penelitian nasional dan atau internasional Pendidikan Mate-

matika terkini yang relevan dengan rencana tesisnya. Kajian difokuskan pada mengidentifikasi  metode, disain penelitian, 

subyek dan variabel-variabel penelitian dan pengembangan alat ukurnya, serta temuan-temuan yang dihasilkan. Hasil kajian 

diseminarkan dalam kelas perkuliahan (sebagai tugas kelompok) dan  disajikan dalam bentuk makalah yang komprehensif 

(sebagai tugas individu). Bahan kajian diutamakan  dari artikel dalam jurnal terkini dan relevan dengan rencana penelitian 

tesis mahasiswa . 
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Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Mengidentifikasi variabel utama dalam rencana tesis mahasiswa yang akan disusun; 

2. Memilih artikel yang akan direviu ditinjau dari kesesuaian variable-variabel  dalam rencana tesis dan variabel dalam artikel yang 

akan direviu antara lain, subyek, instrumen, disain penelitian, dan temua; 

3. Menelaah contoh reviu hasil penelitian internasional Pendidikan Matematika yang dimuat dalam jurnal internasional; 

4. Diskusi dan latihan membahas dan mengidentifikasi variabel utama, tujuan, desain, subyek penelitian, pengembangan instrumen 

penelitian, dan hasil temuan penelitian,  latihan menyusun reviu hasil penelitian yang relevan dalam suatu penelitian; 

5. Presentasi tugas kelompok pertama mahasiswa (Kel. I, Kel II, Kel. III, Kel IV, Kel. V, Kel VI)  dan diskusi; (3 pertemuan) 

6. Presentasi tugas kelompok pertama mahasiswa (Kel. I, Kel II, Kel. III, Kel IV, Kel. V, Kel VI)  dan diskusi; (3 pertemuan) 

7. Menyusun laporan rangkuman tugas kelompok; 

8. Diskusi dan konsultasi tugas individu mereviu antara 7 sd 10 artikel penelitian pendidikan matematika yang dimuat dalam jurnal 

internasional dan relevan dengan rencana tesis mahasiswa 

9. Diskusi dan konsultasi tugas individu merangkum dan menyusun laporan komprehensif dari  artikel penelitian pendidikan 

matematika yang dimuat dalam jurnal internasional yang telah direviu. 

Daftar Referensi Utama: 

Laporan penelitian Pendidikan Matematika mutahir (dalam bentuk tesis, disertasi, t artikel hasil penelitian pendidikan 

matematika yang dimuat dalam jurnal internasional) sesuai dengan rencana penelitian tesis mahasiswa. 

Pendukung: 

Laporan penelitian Pendidikan Matematika mutahir (dalam bentuk tesis, disertasi, atau artikel hasil penelitian pendidikan 

matematika yang dimuat dalam jurnal nasional) sesuai dengan rencana penelitian tesis mahasiswa. 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Tidak ada Laptop/komputer & LCD Projector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Prof. Yozua Sabandar, M.A. PhD 

Prof. Dr. Hj. Utari Sumarmo 

Mata kuliah 

Prsyarat 

Tidak ada 
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Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yang 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

1 a.Memahami: 

    Rencana perkuli-

ahan, dan evalu-

asinya 

b. Mengidentifika-

si variabel utama 

tesis mahasiswa 

a. Rencana perkuliahan 

dan evaluasinya 

 

 

b. Rencana tesis 

mahasiswa 

 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(3x50’) 

TT: 

(1x60’) 

BM: 

(1x60’) 

a.Memahami tugas 

perkuliahan dan 

evaluasinya 

b. Menelaah rencana 

tesis 

 

Kriteria: 

Kesesuaian 

laporan keg. 

dg tugas 

perkuliahan 

 

Bentuk: 

Non-tes 

a.Memenuhi 

seluruh tugas 

perkuliahan 

 

b.Mengetahui 

variabel utama tesis 

Bagian 

dari 

Tugas 

individu  

 

 

Bagian 

dari tugas 

kelompok 

 

 

2. a.Memahami, cara 

memilih artikel 

yang relevan 

untuk direviu 

b.Memahami cara 

mereviu artikel 

dalam jurnal 

a. Memilih judul artikel 

yang akan direviu 

 

 

b. Contoh reviu artikel 

dalam jurnal 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(3x50’) 

TT: 

(1x60’) 

BM: 

(1x60’) 

a.Membaca sepintas 

beberapa artikel 

b.Mengidentifiaksi  

variabel utama dalam 

artikel yg akan  

direviu 

Kriteria: 

Kesesuaian va-

riabel dalam 

rencana tesis 

dan artikel 

Bentuk: 

Non-tes 

a.Menyesesuaikan 

variabel dalam 

rencana tesis dan 

artikel 

b.Mengetahui 

variabel utama 

dalam artikel yg 

sedang direviu 

3. Mengidentifikasi:  

Variabel penting 

artikel penelitian 

pendidikan mat. 

dlm jurnal interna-

sional. 

Latihan mereviu artikel 

bersama-sama 

 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(3x50’) 

TT: 

(1x60’) 

BM: 

(1x60’) 

Membaca sepintas, 

membaca ekstensif , 

Meringkas artikel yg 

direviu dalam bahasa 

sendiri 

Kriteria: 

Memahami 

keterkaitan 

antar variabel 

Bentuk: 

Non-tes 

Menyusun  abstrak 

artikel yang direviu 

bersama-sama 

 

Mengembangkan 

abstrak lebih luas 

4., 5,  

6 

Menyajikan hasil 

reviu  artikel pene-

litian pendidikan 

mat. dlm jurnal 

internasional 

Latihan mereviu artikel 

pertama (tugas kelom-

pok), Kel 1, Kel 2, Kel3, 

Kel 4, Kel 5, Kel 6 

Menyajikan ha-

sil reviu artikel 

(tugas kelom-

pok): Kel 1, Kel 

2, Kel3, Kel 4, 

Kel 5, Kel 6 

TM: 

(9x50’) 

TT: 

(9x60’) 

BM: 

(9x60’) 

Membaca ekstensif ,  

mengidentifikasi 

variabel utama, me-

ringkas artikel dalam 

bahasa sendiri 

(kelompok) 

Kriteria: 

Kesesuaian sa-

jian kelompok 

dg isi artikel  

Bentuk: 

Non-tes 

 

Menyusun  abstrak 

artikel yang direviu 

dan mengembang-

kan abstrak lebih 

luas 

(Tugas kelompok) 

Bagian 

dari tugas  

kelompok 
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Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yang 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mhs 

Penilaian 

Kriteria dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

7, 8, 

9 

Menyajikan 

ringkasan artikel  

Reviu  artikel 

Kedua (tugas kelom-

pok), Kel 1, Kel 2, Kel3, 

Kel 4, Kel 5, Kel 6 

Menyajikan ha-

sil reviu artikel 

(tugas kelom-

pok): Kel 1, Kel 

2, Kel3, Kel 4, 

Kel 5, Kel 6 

TM: 

(9x50’) 

TT: 

(9x60’) 

BM: 

(9x60’) 

Membaca ekstensif ,  

mengidentifikasi 

variabel utama, me-

ringkas artikel dalam 

bahasa sendiri, dan 

menyajikan ( Tugas 

kelompok) 

Kriteria: 

Kesesuaian isi 

artikel dengan 

sajian kelom-

pok 

 

Menyusun  abstrak 

artikel yang direviu 

dan 

mengembangkan 

abstrak lebih luas 

(Tugas kelompok) 

Bagian 

tugas 

kelompok 

10. Merangkum hasil 

reviu dua artikel 

 Laporan kelompok  Diskusi dan 

kerja kelompok 

TM: 

(3x50’) 

TT: 

(1x60’) 

BM: 

(1x60’) 

Merangkum hasil 

reviu dua artikel 

Kriteria 

Isi rangkuman 

sesuai dg isi 

dua artikel yg 

sdh direviu 

Bentuk 

Non tes 

Menyusun laporan 

gabungan dua 

artikel 

Bagian 

dari 

Tugas 

kelompok 

11.12 

 

Mengidentifikasi 

kesamaan dan 

perbedaan temuan 

penelitian beberapa 

artikel 

Konsultasi dan diskusi 

tugas individu 

Diskusi dan 

konsultasi 

TM: 

(6x50’) 

TT: 

(6x60’) 

BM: 

(6x60’) 

Merangkum kesamaan 

dan perbedaan temuan 

penelitian beberapa 

artikel  

Kriteria 

Isi rangkuman 

sesuai dg isi 

tiap artikel  

Bentuk 

Non tes 

Menyusun laporan 

komprehensif  

beberapa artikel 

Bagian dari 

Tugas 

individu 

13 Meninjau ulang 

reviu tugas 

kelompok dan tugas 

individu 

Reviu tugas kelompok 

dan tugas individu 

Diskusi dan 

konsultasi 

TM: 

(3x50’) 

BT: 

(3x60’) 

BM: 

(3x60’) 

Menyempurnakan 

tugas kelompok dan 

tugas individu 

Kriteria: 

Kesesuaian 

laporan dg 

kaidah 

penulisan 

karya ilmiah 

baku 

Laporan kompre-

hensif  beberapa 

artikel, tugas 

kelompok dan 

individu sesuai 

dengan kaidah 

penulisan karya 

ilmiah baku 

Bagian 

dari  

Tugas 

kelompok 

dan Tugas 

individu 

14. PENGUMPULAN TUGAS KELOMPOK (35 % dari keseluruhan) DAN TUGAS INDIVIDUAL (65% dari keseluruhan) 
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INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)SILIWANGI 

FAKULTAS PASCASARJANA 

JURUSAN/PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Nama Mata Kuliah 

 

Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semes- 

Ter  

Tgl Penyusunan 

Perencanaan Pengajaran Matematika SM  2 2 25 Februari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang 

RPS 
Direktur Pascasarjana Ka PRODI 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari Sumarmo 

Dr. H. Asep Ikin Sugandi, MPd 

 

 

Dr. Hj. Eusi Eti Rohaeti, M.Pd. 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari 

Sumarmo 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = 

Keterampilan 

Umum 

 

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

CP-SA Memiliki budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif,  dan bersikap ulet, tangguh, bekerja keras, 

teliti, percaya diri, senang belajar, terbuka, bertanggung jawab, jujur, menghargai pendapat dan bekerjasama 

dengan orang lain. 

CP-SB Menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab, jujur, dalam  mengambil keputusan strategis di bidang 

pendidikan matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. 

CP-SC. Menunjukkan budaya rasional,  kritis, kreatif,  bekerja keras, terbuka, jujur dalam  mengelola sumber daya 

pendidikan matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab 

kepada pemangku kepentingan. 

CP-SD. Menunjukkan  budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif, percaya diri, terbuka, bertanggung jawab, 

jujur, menghargai pendapat dalam bekerjasama, berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan 

masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. 

CP-PPA Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai 

pendidik matematika 
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KK = 

Keterampilan 

Khusus 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, 

melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS. 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

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

CP-

KUA 

Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk 

melakukan perencanaan,  pengelolaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran inovatif, dengan memanfaatkan 

IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

CP-KUB Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 

CP-KK1 Terampil merancang, menyusun, dan melaksanakan kegiatan matematik (doing math)  dalam beragam hard skill 

matematik SM serta mengkomunikasikannya sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. 

CP-KK2 Mampu mendalami prinsip dan aturan penyusunan instrumen dan  pembelajarannya melalui riset pendidikan 

matematika dan menghasilkan  menghasilkan karya inovatif dan teruji; 

CP-KK3 Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan matematika dan pendidikan matematika yang menjadi objek 

penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan 

interdisiplin atau multidisiplin; 

Capaian 

Pembelajaran 

(lanjutan) 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Memahami hakekat matematika dan menerapkannya dalam pembelajaran matematika 

CPMK2 Memahami pentingnya pemilikan penguasaan beragam pembelajaran  matematik inovatif disertai  pendapat 

pakar yang mendasarinya dan melaksanakannya dalam tugas sehari-hari dan dalam penelitian tesis mahasiswa. 

CPMK3 Menguasai  hard skill dan soft skill matematik dengan  baik sehingga menumbuhkan budaya dan kebiasaan 

berpikir kritis, kreatif, inovatif, serta bersikap teliti, tangguh, percaya diri, jujur, bertanggung jawab, senang 

belajar matematika, terbuka, menerima pendapat dan bekerja sama dengan orang lain dalam melaksanakan 

pembelajaran sehari-hari dan dalam penelitian tesis mahasiswa  

CPMK4 Mampu memilih soal  hard skill matematik yang cocok sebagai tugas latihan siswa dalam LKS , dalam konten 

matematik tertentu , dan menyajikannya dalam RPP dan LKS siswa. 

CPMK5 Menguasai  hard skill matematik untuk dikembangkan dalam pembelajaran matematika inovatif  di tingkat SM, 

dalam penelitian tesis mahasiswa, dilaksanakan dalam pembelajaran sehari-hari, atau disajikan dalam   forum 

seminar pendidikan matematika tingkat nasional dan internasional atau dalam menyusun karya ilmiah yang 

bermutu  

CPMK6 Mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran inovatif yang dikemas  dalam RPP dan LKS yang  

melukiskan pengembangan hard skill dan soft skill matematik secara bersamaan dan seimbang 
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Diskripsi Singkat 

MK 

Matakuliah ini mengkaji secara mendalam hakekat Matematika, hakekat anak didik, Kurikulum Matematika dan beberapa 

pendekatan pembelajaran inovatif; merancang pembelajaran matematika inovatif untuk mengembangakan hard skill dan soft 

skill matematik tertentu yang dikemas dalam bentuk RPP dan LKS. Hasil kajian ditulis dalam bentuk makalah dan disajikan 

dalam seminar.  

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

Orientasi perkuliahan 

Hakekat Matematika dan hakekat anak didik, dan Kurikulum Matematika 

Beragam hard skill dan soft skill matematik untuk siswa SM 

Beragam pembelajaran matematika inovatif 

Latihan menyusun RPP dan LKS 

Presentasi tugas kelompok menyajikan RPP dan LKS 

Daftar Referensi Referensi 

1. Hendriana, H, Rohaeti, E.E, Sumarmo, U. (2017). Hard Skill Dan Soft Skill Matematik Siswa Bandung: Penerbit PT 

Refika Aditama. 

2. Rohaeti, E.E. Hendriana, H., Sumarmo, U. (2018). Pembelajaran Matematika Innovatif dalam Pendidikan Matematika. 

Bandung: Penerbit PT Refika Aditama. (dalam Proses) 

3. Hosna, M. (2014). Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21. Penerbit Ghalia Indonesia. 

4. Wilis, R.D. (2010) Teori-teori Belajar dan Pembelajaran. Erlangga Bandung 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Tidak ada Laptop/komputer & LCD Projector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Prof. Dr. Hj. Utari Sumarmo 

Dr. H. Asep Ikin Sugandi, Md 

Matakuliah 

prasyarat  

Konsep Matematika Esensial SM 
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Rincian Pertemuan dan Materi 

 

Mg 

ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria 

dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

1 a.Memahami tugas 

perkuliahan dan 

evaluasinya  

b. Memahami Hake-

kat Matematika dan 

hakekat anak didik, 

dan Kurikulum 

Matematika 

a.Rencana 

perkuliah-an dan 

evaluasinya 

 

b. Hakekat 

Matematika dan 

hakekat anak didik, 

dan Kurikulum 

Matematika 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

 

BM: 

(2x60’) 

 

a.Memahami tugas 

perkuliahan dan 

evaluasinya 

b. Berdiskusi tentang  

    Hakekat 

Matematika dan 

hakekat anak didik, 

dan Kurikulum 

Matematika 

Kriteria: 

Tertib  

 

Bentuk: 

Belajar 

kelompok  

a. Memenuhi 

seluruh tugas 

perkuliahan 

b. Menerapkan 

makna Hakekat 

Matematika dan 

hakekat anak 

didik, dan Kuri-

kulum 

Matemati-ka 

dalam pelak-

sanaan pembel-

ajaran  

Bagian 

UTS  

 

15% dari 

keselu-

ruhan 

 

 

 

Bagian 

tugas 

individu 

20% dari 

keselu-

ruhan 
2 

dan 

3 

Mengidentifikasi  

langkah/tahap 

bebera-pa 

pendekatan pembel-

ajaran matematika 

inovatif  

Beberapa 

pembelajaran 

matematika 

inovatif  

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(4x50’) 

TT: 

(4x60’) 

 

BM: 

(4x60’) 

Menelaah langkah/ 

tahap pembelajaran 

inovatif  

Kriteria: 

Kesesuaian 

langkah/ 

tahap 

Bentuk: 

Belajar 

kelompok 

Mengidentifikasi  

langkah/tahap 

beberapa 

pendekat-an 

pembelajaran 

matematika 

inovatif 

4, 

dan 

5 

Mengidentifikasi 

hard skill dan soft 

skill matematik 

Beragam hard skill 

dan soft skill 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(4x50’) 

TT: 

Berlatih mengidentifi-

kasi hard skill dan soft 

skill matematik yang 

Kriteria: Mengidentifikasi 

hard skill dan soft 

skill matematik 
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esensial siswa SM 

yang perlu 

dikembangkan 

secara khusus dan 

memilih contoh 

latihan soalnya 

matematik esensial 

siswa SM  

yang perlu 

dikembang-kan 

secara khusus 

(4x60’) 

BM: 

(4x60’) 

perlu dikembangkan 

secara khusus dan 

memilih butir soal 

latihannya 

Ketepatan 

butir soal dg 

indikator 

Bentuk: 

Non tes 

yang perlu 

dikembangkan 

secara khusus dan 

memilih butir soal 

latihannya 

 

 

 

 

Mg 

Ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yang 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajara

n 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria 

dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

6 

dan 

7 

Memilih pembel-

ajaran matematik  

yang sesuai untuk 

mengembangakan 

hard skill dan soft 

skill matematik 

tertentu yang 

dikemas dalam 

RPP dan LKS  

Kesesuaian pembel-

ajaran dengan hard 

skill, soft skill 

matematik yang akan 

dikembang-kan  

Ekspositori, 

diskusi kelas 

berlatih 

menyusun 

RPP dan LKS 

 

TM: 

(4x50’) 

TT: 

(4x60’) 

BM: 

(4x60’) 

Merancang dan 

melaks-nakan RPP 

dan LKS yang sesuai 

untuk 

mengembankang hard 

skill dan soft skill 

mate-matik 

Kriteria: 

Ketepatan 

RPP dan 

LKS dengan 

pembelajara

n  

Bentuk: 

Non tes 

Merancang dan 

melaksnakan RPP 

dan LKS yang 

sesuai untuk 

mengembang-kan  

hard skill dan soft 

skill mate-matik 

Bagian 

tugas 

individu 

20 % 

dari 

keselu-

ruhan 

8. UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) (30 % dari keseluruhan)  

9, 

dan 

10. 

Menyajikan RPP 

dan LKS (tugas 

kelompok) 

Penyajian RPP dan 

LKS 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

Presentasi 

RPP dan LKS 

TM: 

(4x50’) 

TT: 

(4x60’) 

BM: 

(4x60’) 

Menyajikan RPP dan 

LKS (tugas 

kelompok) 

Kriteria: 

Ketepatan 

penyajian  

Bentuk: 

Non tes 

Menyajikan RPP 

dan LKS (tugas 

kelompok) yang 

melibatkan 

keaktifan seluruh 

mahasiswa 

Bagian 

Tugas 

kelompo

k presen-

tasi 
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11, 

12. 

13 

Menyajikan RPP 

dan LKS (tugas 

kelompok) 

Penyajian RPP dan 

LKS 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

Presentasi 

RPP dan LKS 

TM: 

(6x50’) 

TT: 

(6x60’) 

BM: 

(6x60’) 

Menyajikan RPP dan 

LKS (tugas 

kelompok) 

Kriteria: 

Ketepatan 

penyajian  

Bentuk: 

Non tes 

Menyajikan RPP 

dan LKS (tugas 

kelompok) yang 

melibatkan 

keaktifan seluruh 

mahasiswa 

30 % 

dari 

keselu-

ruhan 

14. PENGUMPULAN TUGAS KELOMPOK DAN TUGAS INDIVIDU 
 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS 

1. Identitas Mata Kuliah 

Nama Mata Kuliah      : Konsep Esensial Matematika SM 

Kode Mata kuliah        :  

Bobot SKS                    : 3 SKS  

Semester                       : 1 

Dosen                            :  Dr. H. Asep Ikin Sugandi, MPd 

                                          Prof. Dr.H Wahyudin, MPd 

Kelompok Mata Kuliah: Mata Kuliah Keahlian (MKK) Program Studi 

Mata Kuliah Prasyarat  : Tidak ada 

 

1. Tujuan Mata Kuliah 

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa memiliki: 

a. Penguasaan yang mendalam terhadap konsep esensial matematika SM dan kemampuan mengajarkannya, serta menyajikanny di kelas 

perkulihahan; 

b. Budaya dan kebiasaan kritis, kreatif, inovatif dan sikap  percaya diri, terbuka, bertanggung jawab, jujur, bekerja keras, teliti, tangguh, menghargai 

pendapat dan bekerja sama  dengan orang lain dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. 
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Deskripsi  isi: 

Dalam perkuliahan ini mahasiswa mencermati secara mendalam konsep-konsep matematika esensial sekolah menengah yang dinilai sulit bagi siswa dan 

merencanakan cara mengajarkannya. Hasil kajian ditulis dalam bentuk makalah dan disajikan dalam seminar di kelas perkuliahan.  

 

Pendekatan Pembelajaran/Metode 

Pendekatan  : Ekspositori,  

Metode          : Diskusi, penugasan (kelompok dan individual), penyajian (seminar) 

Buku Sumber : Lihat Referensi 

Media            : LCD, dan Powerpoint 

 

3. Evaluasi 

Kriteria penilaian menggunakan PAP dengan komponen sebagai berikut: 

NA = 
1.(𝑇𝑔𝑠)+1 𝑈𝑇𝑆+2 𝑈𝐴𝑆

4
 

Partisipasi perkuliahan: kehadiran minimal 80%  (persyaratan mengikuti ujian) 

4..  Rincian Pertemuan dan Materi 

 

Pertemuan  Rincian Materi 

 

1.  a. Rencana perkuliahan dan  evaluasinya.   

 b.Identifikasi konsep-konsep matematika SM esensial dan dinilai sulit dipahami 

oleh siswa 

2. Topik 1 Matematika SMP dan upaya mengajarkannya 

3. Topik 2 Matematika SMP dan upaya mengajarkannya 

4. Topik 3 Matematika SMP dan upaya mengajarkannya 

5. Presentasi tugas kelompok Matematika SMP (kelompok 1, 2, dan 3) 

6. Presentasi tugas kelompok Matematika SMP (kelompok 3, 4, dan 5) 

7. Ujian Tengah Semester (UTS) 

8. Topik 1 Matematika SMA dan upaya mengajarkannya 

9. Topik 2 Matematika SMA dan upaya mengajarkannya 

10. Topik 3 Matematika SMA dan upaya mengajarkannya 
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11. Presentasi tugas kelompok Matematika SMA (kelompok 1, 2, dan 3) 

12 Presentasi tugas kelompok Matematika SMA (kelompok 3, 4, dan 5) 

13. Diskusi umum  

14. Ujian Akhir Semester (UAS)  

Pustaka: 

Buku-Buku pembelajaran Matematika SMA (e-book) 

Posamantier, dan Stepelman,(2002) Teaching Secondary Mathematics, Techniques and Enrichment Units. Merril Prenctice Hall, New Jersey 

Watson, A. & Mason, J. (2005). Mathematics As a Constructive Activity: Learners Generating Examples. London: Lawrence Erlbaum Associate. (dari 

UM) 

 

 

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)SILIWANGI 

FAKULTAS PASCASARJANA 

JURUSAN/PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Nama Mata Kuliah 

 

Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semes- 

Ter  

Tgl Penyusunan 

Perencanaan Pengajaran Matematika SM  2 2 25 Februari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang 

RPS 
Direktur Pascasarjana Ka PRODI 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari Sumarmo 

Dr. H. Asep Ikin Sugandi, MPd 

 

 

Dr. Hj. Eusi Eti Rohaeti, M.Pd. 

 

 

Prof. Dr.Hj.Utari 

Sumarmo 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

Parameter: 

S = Sikap 

 

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

CP-SA Memiliki budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif,  dan bersikap ulet, tangguh, bekerja keras, 

teliti, percaya diri, senang belajar, terbuka, bertanggung jawab, jujur, menghargai pendapat dan bekerjasama 

dengan orang lain. 

CP-SB Menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab, jujur, dalam  mengambil keputusan strategis di bidang 

pendidikan matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. 
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PP = Penguasaan 

Pengetahuan 

 

KU = 

Keterampilan 

Umum 

 

KK = 

Keterampilan 

Khusus 

CP-SC. Menunjukkan budaya rasional,  kritis, kreatif,  bekerja keras, terbuka, jujur dalam  mengelola sumber daya 

pendidikan matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab 

kepada pemangku kepentingan. 

CP-SD. Menunjukkan  budaya dan kebiasaan berpikir rasional,  kritis, kreatif, percaya diri, terbuka, bertanggung jawab, 

jujur, menghargai pendapat dalam bekerjasama, berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan 

masyarakat baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. 

CP-PPA Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai 

pendidik matematika 

CP-PPB. Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, 

melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS. 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

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

CP-

KUA 

Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk 

melakukan perencanaan,  pengelolaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran inovatif, dengan memanfaatkan 

IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 

CP-KUB Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 

CP-KK1 Terampil merancang, menyusun, dan melaksanakan kegiatan matematik (doing math)  dalam beragam hard skill 

matematik SM serta mengkomunikasikannya sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. 

CP-KK2 Mampu mendalami prinsip dan aturan penyusunan instrumen dan  pembelajarannya melalui riset pendidikan 

matematika dan menghasilkan  menghasilkan karya inovatif dan teruji; 

CP-KK3 Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan matematika dan pendidikan matematika yang menjadi objek 

penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan 

interdisiplin atau multidisiplin; 

Capaian 

Pembelajaran 

(lanjutan) 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Memahami hakekat matematika dan menerapkannya dalam pembelajaran matematika 

CPMK2 Mampu mengidentifikasi hard skill dan soft skill matematik siswa SM yang dinilai masih sulit bagi siswa dan 

upaya menanggulanginya 

CPMK3 Menguasai  hard skill dan soft skill matematik SM dengan  baik sehingga menumbuhkan budaya dan kebiasaan 

berpikir kritis, kreatif, inovatif, serta bersikap teliti, tangguh, percaya diri, jujur, bertanggung jawab, senang 

belajar matematika, terbuka, menerima pendapat dan bekerja sama dengan orang lain dalam melaksanakan 

pembelajaran sehari-hari dan dalam penelitian tesis mahasiswa  
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CPMK4 Mampu merancang pembelajaran inovatif yang cocok untuk  mengatasi kesulitan siswa dan dikemas dalam 

bentuk RPP dan LKS yang disajikan di kelas perkuliahan 

CPMK5 Menguasai  hard skill dan soft skill matematik untuk dikembangkan dalam pembelajaran matematika inovatif  

tingkat SM dalam penelitian tesis mahasiswa, dilaksanakan dalam pembelajaran sehari-hari, atau disajikan 

dalam   forum seminar pendidikan matematika tingkat nasional dan internasional atau dalam menyusun karya 

ilmiah yang bermutu  

CPMK6 Mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran inovatif yang dikemas  dalam RPP dan LKS yang  

melukiskan pengembangan hard skill dan soft skill matematik secara bersamaan dan seimbang sesuai anjuran 

Kurikulum Matematik 

 

 

 

 

 

Diskripsi Singkat 

MK 

Dalam perkuliahan ini mahasiswa mencermati secara mendalam konsep-konsep matematika esensial sekolah menengah yang 

dinilai sulit bagi siswa dan merencanakan cara mengajarkannya. Hasil kajian ditulis dalam bentuk makalah dan disajikan 

dalam seminar di kelas perkuliahan.  

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

 a. Rencana perkuliahan dan  evaluasinya.   

 b.Identifikasi konsep-konsep matematika SM esensial dan dinilai sulit dipahami oleh siswa 

Kajian  1 Matematika SMP dan upaya mengajarkannya 

Kajian 2 Matematika SMP dan upaya mengajarkannya 

Kajian 3 Matematika SMP dan upaya mengajarkannya 

Presentasi tugas kelompok Matematika SMP (kelompok 1, 2, dan 3) 

Presentasi tugas kelompok Matematika SMP (kelompok 3, 4, dan 5) 

Kajian 1 Matematika SMA dan upaya mengajarkannya 

Kajian 2 Matematika SMA dan upaya mengajarkannya 

Kajian 3 Matematika SMA dan upaya mengajarkannya 

Presentasi tugas kelompok Matematika SMA (kelompok 1, 2, dan 3) 

Presentasi tugas kelompok Matematika SMA (kelompok 3, 4, dan 5) 

Diskusi umum  

Daftar Referensi Referensi 
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2. Hendriana, H, Rohaeti, E.E, Sumarmo, U. (2017). Hard Skill Dan Soft Skill Matematik Siswa Bandung: Penerbit PT 

Refika Aditama. 

3. Rohaeti, E.E. Hendriana, H., Sumarmo, U. (2018). Pembelajaran Matematika Innovatif dalam Pendidikan Matematika. 

Bandung: Penerbit PT Refika Aditama. (dalam Proses) 

4. Buku-Buku pembelajaran Matematika SMA (e-book) 

5. Posamantier, dan Stepelman,(2002) Teaching Secondary Mathematics, Techniques and Enrichment Units. Merril 

Prenctice Hall, New Jersey 

6. Watson, A. & Mason, J. (2005). Mathematics As a Constructive Activity: Learners Generating Examples. London: 

Lawrence Erlbaum Associate. (dari UM) 

 

 

 

 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Tidak ada Laptop/komputer & LCD Projector 

Nama Dosen 

Pengampu 

Prof. Dr. Hj. Utari Sumarmo 

Dr. H. Asep Ikin Sugandi, Md 

Matakuliah 

prasyarat  

Tidak ada 

 

 

Rincian Pertemuan dan Materi 

 

Mg 

Ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria 

dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

1 a.Memahami tugas 

perkuliahan dan 

evaluasinya  

a.Rencana 

perkuliah-an dan 

evaluasinya 

 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

a.Memahami tugas 

perkuliahan dan 

evaluasinya 

Kriteria: 

Tertib  

 

Bentuk: 

a. Memenuhi 

seluruh tugas 

perkuliahan 

Bagian 

UTS  
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b. Mengidentifikasi  

Identifikasi 

konsep konsep 

matematika SM 

esensial dan 

dinilai sulit 

dipahami oleh 

siswa 

c.  Konsep-konsep 

matematika SM 

esensial dan 

dinilai sulit 

dipahami oleh 

siswa 

 

BM: 

(2x60’) 

 

b. Menelaah konsep-

konsep matematika 

SM esensial dan 

dinilai sulit dipahami 

oleh siswa 

Belajar 

kelompok  

b. 

Mengidentifikas

i konsep-konsep 

matematika SM 

esensial dan 

dinilai sulit 

dipahami oleh 

siswa 

10% dari 

keselu-

ruhan 

 

 

 

Bagian 

tugas 

individu 

dan 

kelompo

k  

10% dari 

keselu-

ruhan 

2  Mengidentifikasi  

langkah/tahap 

bebera-pa 

pendekatan pembel-

ajaran matematika 

inovatif  

Kajian  1 
Matematika SMP 
dan upaya 
mengajarkannya 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(4x50’) 

TT: 

(4x60’) 

BM: 

(4x60’) 

Menelaah langkah/ 

tahap pembelajaran 

inovatif  

Kriteria: 

Kesesuaian 

langkah/ 

tahap 

Bentuk: 

Belajar 

kelompok 

Mengidentifikasi  

langkah/tahap 

beberapa 

pendekat-an 

pembelajaran 

matematika 

inovatif 

 

 

 

 

Mg 

Ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penlaian 

Kriteria 

dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

3. Mengidentifikasi 

konsep matematika 

SMP  esensial yang 

dinilai sulit untuk 

siswa dan mencari 

upaya mengatasinya 

Kajian 2 
Matematika SMP 
dan upaya 
mengajarkannya 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Berlatih mengidentifi-

kasi konsep 

matematika SMP  

esensial yang dinilai 

sulit untuk siswa dan 

mencari upaya 

mengatasinya 

Kriteria: 

Ketepatan 

identifiksi 

Bentuk: 

Non tes 

Mengidentifikasi 

konsep 

matematika SMP  

esensial yang 

dinilai sulit untuk 

siswa dan 

mencari upaya 

mengatasi-nya 

Bagian 

UTS 

20 % 

dari 

keselu-

ruhan 
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4. Mengidentifikasi 

konsep matematika 

SMP  esensial yang 

dinilai sulit untuk 

siswa dan mencari 

upaya mengatasinya 

Kajian 3 
Matematika SMP 
dan upaya 
mengajarkannya 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Berlatih mengidentifi-

kasi konsep 

matematika SMP  

esensial yang dinilai 

sulit untuk siswa dan 

mencari upaya 

mengatasinya 

Kriteria: 

Ketepatan 

identifiksi 

Bentuk: 

Non tes 

Mengidentifikasi 

konsep 

matematika SMP  

esensial yang 

dinilai sulit untuk 

siswa dan 

mencari upaya 

mengatas-nya 

Bagian 

UAS 

20% dari 

keselu-

ruhan 

 

5 
dan 

6 

Menyajikan upaya 
mengatasi kesulitan 
matematika pada 
siswa SMP  

Kajian 
mMatematika SMP 
dan upaya 
mengajarkannya 

Penyajian 
kelompok 

TM: 

(4x50’) 

TT: 

(4x60’) 

BM: 

(4x60’) 

Menyajikan upaya 
mengatasi kesulitan 
matematika pada 
siswa SMP 

Kriteria: 

Ketepatan 

penyajian 

Bentuk: 

Non tes 

Menyajikan 
upaya mengatasi 
kesu-litan 
matematika pada 
siswa SMP yang 
melibatkan 
partisipasi 
seluruh 
mahasiswa  

7.  UJIAN TENGAH SEMESTER (UAS) (30 % dari keseluruhan)   
 

 

 

 

 

 

 

Mg 

Ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria 

dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

konsep matematika 

SMA  esensial yang 

dinilai sulit untuk 

siswa dan mencari 

upaya mengatasinya 

Kajian 1 

Matematika SMA 

dan upaya 

mengajarkannya 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(4x50’) 

TT: 

(4x60’) 

BM: 

(4x60’) 

Berlatih mengidentifi-

kasi konsep 

matematika SMA  

esensial yang dinilai 

sulit untuk siswa dan 

mencari upaya 

mengatasinya 

Kriteria: 

Ketepatan 

identifiksi 

Bentuk: 

Non tes 

Mengidentifikasi 

konsep 

matematika SMA  

esensial yang 

dinilai sulit untuk 

siswa dan 

mencari upaya 

mengatasi-nya 

Bagian 

UAS 

20% dari 

keselu-

ruhan 

 

Bagian 

tugas 

kelompo

k  

Dan 

tugas 

individu 

10 % 

dari 

keseluru-

ruhan 

9. Mengidentifikasi 

konsep matematika 

SMA  esensial yang 

dinilai sulit untuk 

siswa dan mencari 

upaya mengatasinya 

Kajian 2 

Matematika SMA 

dan upaya 

mengajarkannya 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(4x50’) 

TT: 

(4x60’) 

BM: 

(4x60’) 

Berlatih mengidentifi-

kasi konsep 

matematika SMA  

esensial yang dinilai 

sulit untuk siswa dan 

mencari upaya 

mengatasinya 

Kriteria: 

Ketepatan 

identifiksi 

Bentuk: 

Non tes 

Mengidentifikasi 

konsep 

matematika SMA  

esensial yang 

dinilai sulit untuk 

siswa dan 

mencari upaya 

mengatas-nya 

10.  Mengidentifikasi 

konsep matematika 

SMA  esensial yang 

dinilai sulit untuk 

siswa dan mencari 

upaya mengatasinya 

Kajian 2 

Matematika SMA 

dan upaya 

mengajarkannya 

Ekspositori, 

diskusi kelas 

TM: 

(4x50’) 

TT: 

(4x60’) 

BM: 

(4x60’) 

Berlatih mengidentifi-

kasi konsep 

matematika SMA  

esensial yang dinilai 

sulit untuk siswa dan 

mencari upaya 

mengatasinya 

Kriteria: 

Ketepatan 

identifiksi 

Bentuk: 

Non tes 

Mengidentifikasi 

konsep 

matematika SMA  

esensial yang 

dinilai sulit untuk 

siswa dan 

mencari upaya 

mengatas-nya 

11, 

dan 

12 

Menyajikan upaya 

mengatasi kesulitan 

matematika pada 

siswa SMA 

Kajian 1, Kajian 2, 

Kajian 3, 

Matematika SMP 

dan upaya 

mengajarkannya 

Penyajian 

kelompok 

TM: 

(4x50’) 

TT: 

(4x60’) 

BM: 

(4x60’) 

Menyajikan upaya 

mengatasi kesulitan 

matematika pada 

siswa SMA 

Kriteria: 

Ketepatan 

penyajian 

Bentuk: 

Non tes 

Menyajikan 

upaya mengatasi 

kesu-litan 

matematika pada 

siswa SMA yang 

melibatkan 

partisipasi seluruh 

mahasiswa  
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Mg 

Ke 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

yang direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria 

dan 

Bentuk 

Indikator Bobot 

(%) 

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

13. Diskusi umum Semua materi  Diskusi TM: 

(2x50’) 

TT: 

(2x60’) 

BM: 

(2x60’) 

Menelaah semua 

materi erkuliahan  

Kriteria  Menguasai 

seluruh materi 

perkuliahan 

 

14. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS), (40 % dari keseluruhan) PENGUMPULAN TUGAS INDIVIDU DAN KELOMPOK   
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INSTITUT KEGURUAN  DAN ILMU PENDIDIKAN SILIWANGI (IKIP SILIWANGI) 
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN SAINS 
 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH 
KODE BOBOT (SKS) 

SEMEST
ER 

TANGGAL PENYUSUNAN 

SBM Dan Perencanaan 
Pengajaran 

4351622207 2 2 14 Februari 2018 

 Koordinator Pengembang RPS Koordinator Bidang Keahlian Ketua Prodi 

 
 

Dr. Asep Ikin Sugandi, M.Pd   
Capaian 
Pembelajaran 
(CP) 

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

CP-SA 
 

CP-SB 
 
 

CP-SC 
 

CP-PPA 
 

CP-PPB 
 

CP-KUA 
 
 
 

CP-KUB 
 

CP-KK 
 

 

Mampu mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan matematika berdasarkan informasi dan data yang 
relevan 
Mampu mengelola sumber daya pendidikan matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya 
secara bertanggung jawab kepada pemangku kepentinga 
Mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, 
maupun internasional. 
Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai 
pendidik matematika 
Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, 
melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS. 
Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk 
melakukan perencanaan,  pengelolaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran inovatif, dengan memanfaatkan 
IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 
Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai 
alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 
Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk 
melaksanakan mathematical enrepreneurship dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan h 
hidup (life skills) 

 
 



IK
IP

 S
IL

IW
ANGI

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

1. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip pedagogi, didaktik, matematika serta keilmuan matematika untuk melaksanakan,   
pembelajaran inovetif dengan memamfaatkan IPTEKS yang di berorientasi pada kecakapan hidup (life skills). 

2. Menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah. 

3. Menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk studyi ke jenjang berikutnya 
Diskripsi Singkat 
MK 

Matakuliah ini membahas secara mendalam pengertian hakekat matematika, beberapa teori pembelajaran dan penerapannya dalam 

pembelajaran matematika, mengenal dan mampu mendemonstrasikan beberapa pendekatan pembelajaran pada pembelajaran 

matematika, mengenal dan mampu mendemontrasikan beberapa model pembelajaran pada pembelajaran matematika, mengenal dan 

mendemontrasikan metode-metode pembelajaran dalam matematikaak lanjut. Mengenal secara mendalam tentang pembelajaran siswa 

aktif dan pembelajaran menggunakan ICT. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Hakikat Matematika  
2. Teori Belajar Behavioristik 
3. Teori Belajar Psikologi  Psikologi Kognitif Kontruktivisme 
4. Pendekatan Pembelajaran 
5. Model pembelajaran 
6. Metode Pembelajaran 
7. Mengenal pembelajaran siswa aktif berdasarkan kurikulum 2013 
8. Mengenal pembelajaran ICT 

Daftar Referensi Utama:  

a. Ruseffendi, E. T. (1979). Pengantar kepada Membantu Guru Mengembangkan Kompetensinya dalam Mengajarkan Matematika untuk 
Meningkatkan CBSA. Bandung: Tarsito.  

Pendukung:  

b. TIM  MKPBM, (2001) Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, Jurusan  Pendidikan Matematika FPMIPA UPI 

Bandung. 

c. Dahar, R.W. (2010). Teori-teori Belajar dan Pembelajaran. Bandung PT. Erlangga 

d. Rusman (2014). Model-Model  Pembelajaran (Mengembangkan profesionalisme Guru) : Bandung : Raja Grafindo. 

Media 
Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 
Power point Notebook & LCDProjector 

Nama Dosen 
Pengampu 

Dr. Asep Ikin Sugandi, M.Pd 

Mata kuliah 
prasyarat (Jika 

- 
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ada) 
 

 

 

 

 

 

Mingg
uKe- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan 

akhir yg 
direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajara
n 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot 
(%) 

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

menjelaskan arti 

kata Matematika; 

Matematika 

sebagai Ilmu 

Terstruktur, Ilmu 

Deduktif, Bahasa, 

Ratu, dan Pelayan 

Ilmu. 

Hakikat Matematika 
 

- Ceramah 
- Diskusi 
- Presentasi 

Tugas 

100 Menit Mencari dari berbagai 

sumber tentang arti 

kata Matematika; 

Matematika sebagai 

Ilmu Terstruktur, Ilmu 

Deduktif, Bahasa, 

Ratu, dan Pelayan 

Ilmu 

Kriteria: 
Kemampuan 
komunikasi 
 
Bentuk non-
test: 
• Tulisan 

makalah 
• Presentasi 
 

- Banyaknya 
sumber yang 
dijadikan 
acuan. 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikasi. 

5 

2 Mampu 

menjelaskan Teori 

belajar 

Behavioristik 

Thorndike, terdiri 

dari Skinner, 

Thorndike 

,Ausubel, Gagne, 

Pavlov, Baruda,,  

Psikologi Pembelajaran 

Matematika Sekolah 

Menengah 

- Diskusi. 
- Presentasi 

Tugas. 

100 Menit Mencari dari berbagai 

sumber tentang 

psikologi 

pembelajaran 

Thorndike, Skinner, 

Ausubel, Gagne, 

Pavlov, Baruda,  

Kriteria: 
Kemampuan 
komunikasi 
 
Bentuk non-
test: 
• Tulisan 

makalah 
• Presentasi 
 

- Banyaknya 
sumber yang 
dijadikan 
acuan. 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikasi. 

5 

3 Mampu 

menjelaskan Teori 

Psikologi Pembelajaran 

Matematika Sekolah 

- Diskusi. 
- Presentasi 

 100 Menit Mencari dari berbagai 

sumber tentang 

Kriteria: 
Kemampuan 

- Banyaknya 
sumber yang 

5 
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belajar Psikologi 

Kognitif terdiri 

dari Piaget, 

Bruner, Dewey, 

Dienes, Van Hiele, 

Freudenthal, 

Polya, , dll. 

Menengah Tugas psikologi 

pembelajaran Piaget, 

Bruner, Dewey, 

Dienes, Van Hiele, 

Freudenthal, Polya, , 

dll. 

komunikasi 
 
Bentuk non-
test: 
• Tulisan 

makalah 
• Presentasi 
 

dijadikan 
acuan. 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikasi 

4 Mampu 

menjelaskan Teori 

Kontruktivisme 

terdiri dari Piaget 

dan Vygotsky 

   100 Menit Mencari dari 
berbagai sumber 
tentang psikologi 
pembelajaran 
kontruktivisme 
dari Piaget dan 
Vygotsky 

Kriteria: 
Kemampuan 
komunikasi 
 
Bentuk non-
test: 
• Tulisan 

makalah 
• Presentasi 

 

 5 

5-6 Mampu dan 

mengkaji secara 

mendalam Makna 

dan Macam-

Macam 

Pendekatan, 

Pendekatandalam 

pembelajaran 

matematika 

- Diskusi. 
- Presentasi 

Tugas. 

100 Menit Mencari dari berbagai 

sumber tentang 

Makna dan Macam-

Macam Pendekatan, 

pembelajarandalam 

matematika yang 

sesuai dengan sekolah 

SL 

 

Kriteria: 
Kemampuan 
komunikasi 
 
Bentuk non-
test: 
• Tulisan 

makalah 
• PresentasI 

- Banyaknya 
sumber yang 
dijadikan 
acuan. 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikasi. 

5 

7 UTS  -     -  10 

8-9 Mampu 

memahami dan 

mengkaji secara 

mendalam tentang 

model-model 

Model-model dalam 

pembelajaran 

matematika. 

- Diskusi. 
- Presentasi 

Tugas. 

100 Menit Mencari dari berbagai 

sumber tentang 

Makna dan Macam-

Macam Pendekatan, 

pembelajarandalam 

Kriteria: 
Kemampuan 
komunikasi 
 
Bentuk non-
test: 

- Banyaknya 
sumber yang 
dijadikan 
acuan. 

- Ketepatan 
Analisis. 

5 
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pembelajaran matematika yang 

sesuai dengan sekolah 

SL 

 

• Tulisan 
makalah 

• Presentasi 
 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikasi. 

10 Mampu 

memahami dan 

mengkaji secara 

mendalam tentang 

metode-metode 

pembelajaran 

yang sesuai 

dengan siswa 

Sekolah 

Menengah. 

MeTODE Pembelajaran 

Matematika Sekolah 

Menengah. 

- Diskusi. 
- Presentasi 

Tugas. 

100 Menit 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mencari dari berbagai 

sumber tentang 

metode-metode 

pembelaaran yang 

sesuai dengan siswa 

Sekolah Menengah 

Kriteria: 
Kemampuan 
komunikasi 
 
Bentuk non-
test: 
• Tulisan 

makalah 
• Presentasi 
 

- Banyaknya 
sumber yang 
dijadikan 
acuan. 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

- Kemampuan 
Komunikasi. 

5 

11 Mampu 

memahami dan 

mengkaji secara 

mendalam tentang 

pembelajaran 

aktif 

Pembelajaran Siswa 

Aktif 

- Diskusi. 
- Presentasi 

Tugas. 

   100 Menit Mencari dari berbagai 

sumber tentang 

metode-metode 

tentang pembelajaran 

siswa Aktif 

Kriteria: 
Kemampuan 
komunikasi 
 
Bentuk non-
test: 
• Tulisan 

makalah 
• Presentasi 
 

- Banyaknya 
sumber yang 
dijadikan 
acuan. 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 
Kemampuan 
Komunikasi. 

5 

12 Mampu 

memahami dan 

mengkaji secara 

mendalam tentang 

pembelajaran ICT 

Pembelajaran 

menggunakan IICT 

- Diskusi. 
-Presentasi - 
- Tugas. 

100 Menit Mencari dari berbagai 
sumber tentang 
pembelajaran ICT 

Kriteria: 
Kemampuan 
komunikasi 
 
Bentuk non-
test: 
• Tulisan 

makalah 
• Presentasi 

 

- Banyaknya 
sumber yang 
dijadikan 
acuan. 

- Ketepatan 
Analisis. 

- Kerapian 
Sajian. 

Kemampuan 
Komunikasi. 

5 

13 Diskusi mengenai Strategi, Model dan Diskusi 100 Menit Pendalaman materi Presentasi dan Kemampuan 10 
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pendalam strategi, 

model dn metode 

pembelajaran 

metode pembelajaran tentang Strategi, 
model dan metode 
pembelajaran 

diskusi presentasi dan 
menjawab 
pertanyaan 

14 Diskusi mengenai 

pendalam strategi, 

model dn metode 

pembelajaran 

Strategi, Model dan 

metode pembelajaran 

Diskusi 100 Menit Pendalaman materi 
tentang Strategi, 
model dan metode 
pembelajaran 

Presentasi dan 
diskusi 

Kemampuan 
presentasi dan 
menjawab 
pertanyaan 

10 

15 Diskusi mengenai 

pendalam strategi, 

model dn metode 

pembelajaran 

Strategi, Model dan 

metode pembelajaran 

Diskusi 100 Menit Pendalaman materi 
tentang Strategi, 
model dan metode 
pembelajaran 

Presentasi dan 
diskusi 

Kemampuan 
presentasi dan 
menjawab 
pertanyaan 

10 

16 UAS       15 

 

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, ketrampulan 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. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. 

Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun 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. 
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INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI 
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN SAINS 
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 
 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semester Tgl Penyusunan 

Strategi Publikasi Artikel Ilmiah ……….. 2 2 20 Februari 2018 

Otorisasi 
Nama KoordinatorPengembang RPS 

Koordinator Bidang Keahlian 
(Jika Ada) 

Ka PRODI 

 
 

Dr. H. Heris Hendriana, M.Pd. 

 
 

Dr. H. Heris Hendriana, M.Pd. 

 
 

Prof. Dr. Hj. Utari Sumarmo 

Capaian 
Pembelajaran (CP) 
Catatan: 
S =  Sikap 
P =  Penguasaan 

Pengetahuan 
KU = Keterampilan 

Umum 
KK = Keterampilan 

Khusus 
 

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

S2 
S3 
S4 
S5 
 
S6 
S8 
S9 

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
Menghargai keanekaragaman budaya, agama, pandangan, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain; 
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 
Pancasila; 
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 

P1 Menguasai konsep yang terkait dengan bidang metode penelitian dan publikasi artikel ilmiah yang merupakan hasil penelitian dalam 
bidang pendidikan;. 

KU1 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; 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 
plagiasi 

KK4 Mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar serta mempublikasikannyapada jurnal ilmiah terkait 
dengan pengembangan bidang pendidikan. 
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CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam suatu artikel ilmiah yang merupakan hasil penelitian serta proses publikasinya (P1, KU9, 

KK4); 

CPMK2 Mampu menuliskan artikel ilmiah sesuai petunjuk dan kaidah penulisan (p1, KU1, KU2, KU9, KK4) 

CPMK3 Mampu merumuskan masalah dan menyelesaikannya melalui penelitian dan mempublikasikannya pada jurnal ilmiah (P1, KU1,KK4); 

CPMK4 Mampu mengkomunikasikan pikiran dan gagasan secara lisan dan tertulis serta menghindari plagiasi (KU9); 

CPMK5 Mampu mengumpulkan, mengolah data dan menginterpretasi hasilnya secara logis dan sistematis (S9, KU1); 

CPMK6 Mampu menyusun artikel hasil penelitian, mempresentasikan dan mempublikasikannya pada jurnal ilmiah (S9, KU2, KU9). 

 

Diskripsi Singkat MK Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang prinsip-prinsipmetode penelitian, menuliskan hasil penelitian dalam artikel ilmiah dan menyusun 
strategi mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitiannya tersebut dalam jurnal ilmiah. Mahasiswa belajar pengertian dan pengetahuan tentang 
pentingnya penulisan artikel ilmiah dan ruang lingkupnya;Jurnal Ilmiah tingkat nasional dan internasional bereputasi; petunjuk dan standar 
penulisan dari jurnal ilmiah; Strategi Penyiapan Naskah dan Pengembangan Gaya Selingkung Artikel Ilmiah Bermutu di Jurnal Nasional dan 
Internasional Terindeks; cara melakukan rujukan atau sitasi dari referensi menggunakan software referensi; mengorganisasikan bab, sub bab, 
paragraf, grafik dan tabel; pengecekan tata bahasa asing menggunakan software grammarly; etika penulisan ilmiah dan menghindari plagiasi; 
proses mempublikasikan mulai dari submission, review, reviese, accepted sampai published. 
 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Pendahuluan yang meliputi : pengertian dan pengetahuan tentang pentingnya penulisan artikel ilmiah dan ruang lingkupnya; 
2. Jurnal Ilmiah tingkat nasional dan internasional bereputasi; 
3. Petunjuk dan standar penulisan dari jurnal ilmiah; 
4. Strategi Penyiapan Naskah dan Pengembangan Gaya Selingkung Artikel Ilmiah Bermutu di Jurnal Nasional dan Internasional Terindeks; 
5. Cara melakukan rujukan atau sitasi dari referensi menggunakan software referensi; 
6. Mengorganisasikan bab, sub bab, paragraf, grafik dan tabel; 
7. Pengecekan tata bahasa asing menggunakan software grammarly; 
8. Etika penulisan ilmiah dan menghindari plagiasi; 
9. Proses mempublikasikan mulai dari submission, review, reviese, accepted sampai published. 

Daftar Referensi 1. Creswell, J. W. (2012). Educational Research:Planning,Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4 ed.). Boston: 
PEARSON. 

2. Hailman, J.P., & Strier, K.B. (2016). Planning, Proposing, and Presenting Science Effectively, 2nd Edition. Cambridge University Press.  
3. Katz, M. (2006). From Research to Manuscript: A Guide to Scientific Writing. London: Springer. 
4. Lukman, Sjabana, D., & Hidayat, D.S. (2017). Panduan Akses E-Resources Kemenristek Dikti. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi. 
5. Lukman, Soewono, E., Istadi, Wiryawan, K.G., & Sutikno, T. (2017). Pedoman Tata Kelola Jurnal Menuju Bereputasi Internasional. Jakarta: 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 
6. Wahyudin, D. (2017). Panduan Publikasi Ilmiah: Perangkat Aplikasi, Standar Penulisan dan Etika Kepengarangan. 
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Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

- Media Online 
- Mendeley 
- Grammarly 
- Plagiarisme Checker-X 
- IBM SPSS 
 

Notebook &LCDProjector 

Nama Dosen 
Pengampu 

Dr. H. Heris Hendriana, M.Pd. / Wahyu Hidayat, M.Pd. 

Matakuliah 
prasyarat (Jika ada) 

Metode Penelitian, Aplikasi Statistika 
 

 

Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator 
 

Bobot 
(%) 

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

1,2 Mampu 
menjelaskan 
pengertian dan 
pengetahuan 
tentang pentingnya 
penulisan artikel 
ilmiah dan ruang 
lingkupnya 
 

a. Kontrak perkuliahan; 
b. Definisi artikel ilmiah 

dan publikasi ilmiah; 
c. Perkembangan 

publikasi bidang 
pendidikan 
matematika; 

d. Kriteria artikel ilmiah 
dan media publikasi; 

e. Potensi publikasi 
artikel ilmiah 
mahasiswa; 

f. Perbedaan online 
dan offline 
publication. 

 
 

• Bentuk:  

Kuliah 

• Metode: 

Diskusi 

kelompok 

dan studi 

kasus 

 

TM: 

2x(2x50”) 

 

TT: 

2x(2x60”) 

 

BM: 

2x(2x60”) 

 

• Menyusun ringkasan dlm 

bentuk makalah tentang 

pengertian dan 

pengetahuan dari 

pentingnya penulisan 

artikel ilmiah dan 

publikasi. 

 (Tugas-1) 

• mencari dan 
mengumpulkan artikel 
ilmiah pada Jurnal 
Nasional dan 
Internasional masing-
masing minimal 10 artikel 
dari jurnal ilmiah. 

 (Tugas-2) 
 

Kriteria: 
Rubrik kriteria 
grading 
 
Bentuk non-
test: 

• Tulisan 
makalah 

• Presentasi 
 

• Ketepatan 
menjelaskan 
tentang 
pentingnya 
publikasi artikel 
ilmiah. 

• Ketepatan 
pencarian artikel 
ilmiah yang 
berasal dari 
jurnal ilmiah 
yang 
berhubungan 
dengan isu 
publikasi 
mahasiswa yang 
ditugaskan 

• Sistematika dan 
gaya presentasi 
 

10 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator 
 

Bobot 
(%) 

3,4 Mencari dan 
mendapatkan 
petunjuk penulisan 
artikel ilmiah 
tingkat nasional 
dan internasional 
bereputasi 

Eksplorasi Jurnal Ilmiah 
tingkat nasional dan 
internasional bereputasi 
serta menyusun draft 
artikel ilmiah yang 
sesuai dengan standar 
penulisan dari jurnal 
ilmiah yang dituju; 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Tutorial, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

TM: 

2x(2x50”) 

 

BT: 

2x(2x60”) 

 

BM: 

2x(2x60”) 

 

• Memahami ragam format 

penulisan, berdiskusi, 

berpikir kritis, 

menganalisis, 

berkomunikasi, 

berargumentasi. 

• menyusun draft artikel 
ilmiah dengan template 
yang nantinya akan 
disumbit ke Jurnal Ilmiah 
yang sudah dirujuk oleh 
kelompok mahasiswa. 

 (Tugas-3). 
 

Kriteria: 
Ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika 
 
Bentuk non-
test: 

• Ringkasan 
artikel journal  

• permasalahan
, 
pendahuluan, 
metode, hasil 
dan 
pembahasan, 
kesimpulan, 
referensi. 

• Ketepatan 
sistematika dan 
mensarikan 
artikel journal; 

• Ketepatan dan 
kesesuaian 
merumuskan 
masalah, 
metode, hasil 
dan 
pembahasan, 
kesimpulan dan 
referensi. 

10 

5 Memahami dan 
memiliki strategi 
Penyiapan Naskah 
dan 
Pengembangan 
Gaya Selingkung 
Artikel Ilmiah 
Bermutu di Jurnal 
Nasional dan 
Internasional 
Terindeks 

Strategi Penyiapan 
Naskah dan 
Pengembangan Gaya 
Selingkung dari Artikel 
Ilmiah Bermutu di Jurnal 
Nasional dan 
Internasional Terindeks 
dengan Metode IMRAD; 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Tutorial, 

Diskusi dlm 

kelompok 

 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

• Memahami strategi 

persiapan naskah dan 

pengembangan gaya 

selingkung dari artikel 

ilmiah, berdiskusi, berpikir 

kritis, menganalisis, 

berkomunikasi, 

berargumentasi. 

• menyusun, memperbaiki 
dan menyesuaikan draft 
artikel ilmiah dengan 
template yang nantinya 
akan disumbit ke Jurnal 
Ilmiah yang sudah dirujuk 
oleh kelompok 
mahasiswa.(Tugas-4). 

Kriteria: 
Ketepatan, 
kesesuaian dan 
sistematika 
dengan ruang 
lingkup jurnal 
yang dituju. 
 
Bentuk non-
test: 

• Ringkasan 
artikel journal  

• Sistematika 
IMRAD. 

• Ketepatan 
sistematika dan 
keseuaian artikel 
ilmiah dengan 
ruang lingkup 
jurnal yang 
dituju; 

• Ketepatan dan 
kesesuaian 
IMRAD 

5 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator 
 

Bobot 
(%) 

6 Mampu melakukan 
rujukan atau sitasi 
dari referensi yang 
relevan dengan 
menggunakan 
software referensi; 

Penggunaan dan 
pemanfaatan aplikasi 
referensi Mendeley 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Tutorial, 

Diskusi dlm 

kelompok 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

• Memahami penggunaan 

aplikasi referensi 

mendeley untuk 

menunjang penulisan 

artikel ilmiah yang baik. 

• menyusun dan 
memperbaiki draft artikel 
ilmiah mahasiswa dengan 
mengoptimalkan sumber 
kutipan primer yang 
bersumber referensi 
relevan dan mutakhir 
yang bersumber dari 
Jurnal Ilmiah. 

 (Tugas-5). 
 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
kesesuaian dari 
sumber kutipan 
artikel ilmiah 
mahasiswa 
dengan 
referensi 
relevan dan 
mutakhir 
dengan 
menggunakan 
aplikasi 
referensi 
mendeley. 
 
Bentuk non-
test: 

• Ringkasan 
artikel journal  

• Sumber 
Kutipan 
menggunakan 
aplikasi 
referensi 
mendeley. 

• Ketepatan 
sistematika dan 
keseuaian artikel 
ilmiah dengan 
ruang lingkup 
jurnal yang 
dituju; 

• Ketepatan dan 
kesesuaian 
kutipan dengan 
referensi 

5 

7 Mampu 
mengorganisasikan 
bab, sub bab, 
paragraf, grafik dan 
tabel dalam 
menyusun artikel 
ilmiah; 

Pengorganisasian bab, 
sub bab, paragraf, grafik 
dan tabel dalam 
mengoptimalkan draf 
artikel ilmiah. 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Tutorial, 

Diskusi dlm 

kelompok 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

• mengorganisasikan 

struktur tulisan dalam 

bentuk bab, sub bab, 

paragraf, grafik dan tabel 

dalam mengoptimalkan 

draf artikel ilmiah yang 

baik. 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
kesesuaian dari 
persentase per 
bab, sub bab, 
paragraf, grafik 
dan tabel dari 

Persentase per 
bab, sub bab, 
paragraf, grafik 
dan tabel dari draf 
artikel ilmiah yang 
akan dipublikasi 

5 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator 
 

Bobot 
(%) 

1x(2x60”) 

 

• menyusun dan 
memperbaiki draft artikel 
ilmiah mahasiswa dengan 
mengoptimalkan bab, sub 
bab, paragraf, grafik dan 
tabel pada draf artikel 
Ilmiah. 

 (Tugas-6). 
 

draf artikel 
ilmiah yang 
akan dipublikasi 
 
Bentuk non-
test: 

• Ringkasan 
artikel journal  

• Persentase 
per bab, sub 
bab, paragraf, 
grafik dan 
tabel dari draf 
artikel ilmiah 
yang akan 
dipublikasi 

8 Ujian Tengah 
Semester 

      20 

9 Mampu 
menuliskan artikel 
ilmiah dalam 
bahasa asing yang 
sesuai dengan 
standar publikasi 
internasional 

Pengecekan tata bahasa 
asing menggunakan 
software Grammarly 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Tutorial, 

Diskusi dlm 

kelompok 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

• menuliskan artikel ilmiah 

dalam bahasa asing yang 

baik dan benar dengan 

menggunakan software 

Grammarly. 

• menyusun dan 
memperbaiki draft artikel 
ilmiah mahasiswa dengan 
penulisan bahasa asing 
yang baik dan benar. 

 (Tugas-7). 
 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
kesesuaian 
penggunaan 
bahasa asing 
yang baik dan 
benar dalam 
menyusun draf 
artikel ilmiah 
yang akan 
dipublikasi 
 
Bentuk non-
test: 

• Ringkasan 

Persentase 
kesalahan 
penggunaan tata 
bahasa asing 
dalam penulisan 
artikel ilmiah 
untuk 
dipublikasikan 
pada jurnal 
internasional. 

5 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator 
 

Bobot 
(%) 

artikel journal  

• Persentase 
kesalahan 
dalam 
penggunaan 
tata bahasa 
asing dalam 
menulis 
artikel ilmiah. 

10 Mampu menjaga 
etika penulisan 
ilmiah dan 
menghindari 
plagiasi 

Pengecekan tingkat 
plagiasi dengan 
menggunakan software 
Grammarly dan 
Plagiarisme Checker-X 

Bentuk: 

Kuliah 

 

Metode: 

Tutorial, 

Diskusi dlm 

kelompok 

TM: 

1x(2x50”) 

 

BT: 

1x(2x60”) 

 

BM: 

1x(2x60”) 

 

• menuliskan artikel ilmiah 

dengan meminimalisir 

tingkat plagiasi 

menggunakan software 

Plagiarisme Checker-X dan 

Grammarly. 

• menyusun dan 
memperbaiki draft artikel 
ilmiah mahasiswa dengan 
meminimalisasi tingkat 
plagiasi. 

 (Tugas-8). 
 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
kesesuaian 
penggunaan 
kalimat dan 
sumber kutipan 
dengan baik 
sehingga dapat 
meminimalisir 
tingkat plagiasi 
artikel yang 
akan 
dipublikasi. 
 
Bentuk non-
test: 

• Ringkasan 
artikel journal  

• Persentase 
kemiripan 
artikel ilmiah. 

Persentase 
kemiripan yang 
dapat 
menyebabkan 
tingkat plagiasi 
dari suatu artikel 
ilmiah. 

5 

11-16 Mampu 
mempublikasi 
artikel ilmiahnya 

Publikasi artikel ilmiah 
pada jurnal ilmiah 
nasional terakreditasi 

Bentuk: 

Kuliah 

 

TM: 

6x(2x50”) 

 

• Mempublikasikan artikel 

ilmiah pada jurnal ilmiah 

nasional terakreditasi atau 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
kesesuaian 

Terpublikasinya 
artikel ilmiah 
mahasiswa pada 

35 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator 
 

Bobot 
(%) 

pada jurnal ilmiah 
nasional 
terakreditasi atau 
internasional 

atau internasional 
bereputasi mulai dari 
Submission, Review, 
Revise, Accepted, 
sampai Published 

Metode: 

Tutorial, 

Diskusi dlm 

kelompok 

BT: 

6x(2x60”) 

 

BM: 

6x(2x60”) 

 

internasional melalui 

tahapan-tahapan: Submit, 

Review, Revise, Accepted, 

hingga Published. 

 (Tugas-9). 
 

pemilihan jurnal 
yang dituju 
berdasarkan 
ruang lingkup 
dari artikel yang 
akan 
dipublikasikan.  
 
Bentuk non-
test: 

• Draft artikel 
journal  

• Bukti Submit, 
Review, 
Revise, 
Accepted 
hingga 
Published. 

jurnal nasional 
terakreditasi atau 
internasional 

 
Catatan: 

1. CapaianPembelajaran 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 
terdiridariaspeksikap, ketrampulanumum, ketrampilankhususdanpengetahuan. 

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

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, danbersifatspesifikterhadapmateripembelajaranmatakuliahtersebut. 

5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteriapenilaian 
merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

6. Indikator penilaiankemampuan dalam proses maupunhasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang 
disertai bukti-bukti. 
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INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SILIWANGI (IKIP SILIWANGI) 
SEKOLAH PASCA SARJANA 
 
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah Bobot (sks) 
Semester Tgl. Penyusunan 

Struktur Aljabar - 2 5 Januari 2018 

Otorisasi Nama Koordinator Pengembang RPS Koordinator Bidang Keahlian  Ka PRODI 

 
 

 
 

 
Dr. Rippi Maya, M.Pd. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
Prof. Dr. Hj. Utari Sumarmo 

Capaian 
Pembelajaran (CP) 
 
Parameter: 
S = Sikap 
 
PP = Penguasaan 
Pengetahuan 
 
KU = Keterampilan 
Umum 
 
KK = Keterampilan 
Khusus 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)  

CP-SA Mampu mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan matematika berdasarkan informasi dan data yang 
relevan. 

CP-SB Mampu mengelola sumber daya pendidikan matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya 
secara bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. 

CP-SC Mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional, 
maupun internasional. 

CP-PPA Menguasai konsep dan prinsip pedagogi, didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik 
matematika. 

CP-PPB Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, 
melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran inovatif berbasis IPTEKS. 

CP-KUA Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk 
melakukan perencanaan,  pengelolaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran inovatif, dengan memanfaatkan 
IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) 



IK
IP

 S
IL

IW
ANGI

CP-KUB Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai 
alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika. 

CP-KK Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk 
melaksanakan mathematical enrepreneurship dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup 
(life skills) 

 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Menguasai konsep matematika (struktur aljabar) yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan 

menengah (PPA1) 

CPMK2 Menguasai konsep matematika (struktur aljabar) yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya (PPA2) 

Diskripsi Singkat MK Pada mata kuliah ini mahasiswa diarahkan untuk memahami konsep grup (subgrup, grup siklik, grup permutasi, homomorfisme, koset, subgrup 
normal, grup faktor) dan ring ( subring, daerah integral dan lapangan).  

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Grup 

2. Subgrup 

3. Grup Siklik 

4. Grup Permutasi 

5. Permutasi Genap dan Ganjil 

6. Homomorfisma 

7. Koset dan Teorema Lagrange 

8. Subgrup Normal dan Faktor 

9. Ring dan Subring 

10.  Daerah Integral dan Lapangan 
 

Daftar Referensi Utama:  

Maya, Rippi (2017). Pengantar Grup dan Ring. Bandung: Tidak Diterbitkan 

Pendukung:  

1. Hungerford, T. W. (2003). Graduate Texts in Mathematics: Algebra. New York, USA: Springer-Verlag New York, Inc. 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator 
 

Bobot 
(%) 

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

1 Mahasiswa mampu 
menjelaskan definisi 
dan sifat-sifat grup, 
termasuk grup 
Abelian, dapat 
memberikan contoh 
grup dan 
membuktikan grup  

Grup  Ekspositori dan 

diskusi 

TM: 2x50” 
 

TT: 2x50” 
 

BM: 2x50” 

Mengidentifikasi apakah 

suatu himpunan dan operasi 

binernya merupakan grup 

berdasarkan sifat-sifatnya, 

mengidentifikasi grup 

Abelian, memberikan contoh 

grup dan membuktikannya 

Kriteria: 
kebenaran 
 
Bentuk non-test: 
Menjelaskan 
sifat-sifat grup,  
mengidentifikasi 
grup dan grup 
Abelian serta   
memberi contoh 
grup  

Mengidentifikasi 
apakah suatu 
himpunan dan 
operasi binernya 
merupakan grup 
berdasarkan sifat-
sifatnya serta 
membuktikan grup  
dan grup Abelian 

5 

2 Mahasiswa mampu 
menentukan order 
grup dan orde 
elemennya, 
menjelaskan tentang 
subgrup trivial dan 
nontrivial, dapat 
membentuk subgrup 
dari grup yang 
diberikan serta 
membuktikan subgrup 
menggunakan  definisi 
dan teorema yang ada  

Subgrup Ekspositori dan 

diskusi 

TM: 2x50” 
 

TT: 2x50” 
 

BM: 2x50” 

Menentukan orde suatu grup 

dan orde elemen-

elemennya, dapat 

menjelaskan tentang  

subgrup trivial dan nontrivial 

serta membuktikan subgrup 

menggunakan definisi dan 

teorema yang ada 

Kriteria: 
ketepatan 
 
Bentuk non-test: 
Menjelaskan orde 
grup dan elemen-
elemennya, 
membentuk 
subgrup dari grup 
yang diberikan, 
memberi contoh 
subgrup trivial 
dan nontrivial  

Menentukan orde 
grup dan elemen-
elemennya, 
menentukan 
subgrup trivial dan 
nontrivial dari grup 
yang diberikan, 
serta 
membuktikan 
subgrup 
menggunakan 
definisi dan 
teorema yang ada 

5 

3 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
grup siklik, 
menentukan subgrup 
siklik, serta dapat 
membuktikan grup 
siklik  

Grup Siklik  Ekspositori dan 

diskusi 

TM: 2x50” 
 

TT: 2x50” 
 

BM: 2x50” 

Menjelaskan tentang sifat-

sifat grup siklik, dapat 

menentukan  generator dari 

suatu grup siklik, 

menentukan subgrup siklik 

serta dapat membuktikan 

grup siklik  

Kriteria: 
ketepatan 
 
Bentuk non-test: 
Menjelaskan 
sifat-sifat grup 
siklik, 
memberikan 
contoh grup siklik   

Menjelaskan sifat-
sifat grup siklik, 
menentukan 
generator grup 
siklik, menentukan 
subgrup siklik, 
membuktikan grup 
siklik 

10 

4 Mahasiswa mampu Grup Permutasi Ekspositori dan TM: 2x50” Menjelaskan grup permutasi Kriteria: Menentukan grup 5 
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Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator 
 

Bobot 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
menjelaskan tentang 
grup permutasi, 
membentuk grup 
permutasi dari 
simetri-simetri bangun 
datar dan dapat 
menentukan grup 
permutasi dari 
himpunan simetri 
serta menjelaskan 
sifat-sifat permutasi 

diskusi  
TT: 2x50” 

 
BM: 2x50” 

dan membentuk grup 

permutasi dari simetri-

simetri bangun datar, dapat 

menentukan grup simetri 

dari himpunan simetri serta 

menjelaskan sifat-sifat 

permutasi  

Ketepatan 
 
Bentuk non-test: 
Menjelaskan grup 
simetri dari 
himpunan 
simetri, 
menyusun grup 
permutasi dari 
simetri-simetri 
bangun datar 
serta menjelaskan 
sifat-sifat 
permutasi 

permutasi dari 
himpunan simetri, 
membentuk grup 
permutasi dari 
simetri-simetri 
bangun datar serta 
menjelaskan sifat-
sifat permutasi 

5 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
notasi putaran, 
menentukan putaran 
yang saling lepas, 
order permutasi dan 
dapat menentukan 
permutasi genap dan 
ganjil 

Permutasi genap dan 
permutasi ganjil 

Ekspositori dan 

diskusi 

TM: 2x50” 
 

TT: 2x50” 
 

BM: 2x50” 

Menjelaskan notasi putaran, 
menentukan putaran yang 
saling lepas, order permutasi 
dan dapat mengidentifkasi 
permutasi genap dan ganjil 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-test: 
Memahami notasi 
putaran, 
menentukan 
putaran yang 
saling lepas, 
menentukan 
order permutasi 
dan dapat 
menentukan 
permutasi genap 
dan ganjil 

Menjelaskan 
notasi putaran, 
menentukan 
putaran yang 
saling lepas, 
menentukan 
order permutasi 
dan dapat 
menentukan 
permutasi genap 
dan ganjil 

5 
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7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan sifat-sifat 
homomorfisma dan 
isomorfisma serta 

Homomorfisma Ekspositori dan 

diskusi 

TM: 2x50” 
 

TT: 2x50” 
 

Mampu menjelaskan sifat-
sifat homomorfisma dan 
isomorfisme serta memberi 
contoh dan membuktikan 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-test: 

Mampu 
membuktikan 
apakah suatu 
pemetaan 

5 
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Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator 
 

Bobot 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
dapat membuktikan 
suatu pemetaan 
merupakan 
homomorfisma, 
isomorfisma atau jenis 
morfisma yang lain 

BM: 2x50” suatu pemetaaan merupakan 
homomorfisma, isomorfisma 
atau jenis morfisma yang lain 

Menjelaskan 
apakah suatu 
pemetaan 
merupakan 
homomorfisma, 
isomorfisma atau  
jenis morfisma 
yang lain 

merupakan 
homomorfisma, 
isomorfisma 
atau jenis 
morfisma yang 
lain 

8 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
sifat-sifat koset dan 
dapat membuktikan 
Teorema Lagrange 
dan memahami 
akibatnya 

Koset dan Teorema 
Lagrange  

  Menjelaskan tentang sifat-
sifat koset dan membuktikan 
Teorema Lagrange dan 
memahami akibatnya 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-test: 
Menjelaskan 
tentang sifat-sifat 
koset dan 
memahamiTeore
ma Lagrange dan 
akibatnya 

Membuktikan 
Teorema 
Lagrange dan 
akibatnya 

10 

9-10 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
subgrup normal, 
mampu menggunakan 
Tes Subgrup Normal  
dan menjelaskan grup 
faktor  

Subgrup Normal dan 
Grup Faktor 

Ekspositori dan 

diskusi 

TM: 
2X(2x50”) 

 
TT: 

2X(2x50”) 
 

BM: 

2X(2x50”) 

Mampu menjelaskan tentang 
subgrup normal, 
menggunakan Tes Subgrup 
Normal untuk 
mengidentifikasi apakah 
suatu subgrup merupakan 
subgrup normal dan 
menjelaskan grup faktor  

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-test: 
Mampu 
menjelaskan 
tentang subgrup 
normal dan grup 
faktor 

Mampu 
menjelaskan 
tentang subgrup 
normal dan grup 
faktor 

10 

11-12 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
ring dan subring, sifat-
sifat ring dan subring, 
mampu menentukan 
ring dan subring serta 
dapat 
membuktikannya 

Ring dan Subring Ekspositori dan 

diskusi 

TM: 
2X(2x50”) 

 
TT: 

2X(2x50”) 
 

BM: 

2X(2x50”) 

Menjelaskan tentang ring 
dan subring, dan sifat-sifat 
ring, memberikan contoh-
contoh tentang ring dan 
subring, menentukan subring 
dan bukan subring serta 
membuktikannya 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-test: 
Menjelaskan 
tentang ring dan 
subring, sifat-sifat 
ring, memberikan 
contoh-contoh 

Menjelaskan 
tentang ring dan 
subring, sifat-sifat 
ring, memberikan 
contoh-contoh 
tentang ring dan 
subring serta 
membuktikannya 

10 
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Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 
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Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator 
 

Bobot 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
tentang ring dan 
subring  

13 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
memberikan contoh 
tentang Daerah 
Integral dan Lapangan, 
menjelaskan 
karakteristik dari ring 
dan daerah integral 

Daerah Integral dan 
Lapangan 

Ekspositori dan 

diskusi 

TM: 2x50” 
 

TT: 2x50” 
 

BM: 2x50” 

Mampu menjelaskan, 
memberi contoh dan 
membuktikan daerah 
integral dan Lapangan, 
menjelaskan karakteristik 
dari ring dan daerah integral 
serta menjelaskan tentang 
pembagi nol, elemen 
nilpoten dan idempoten  

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-test: 
Mampu 
menjelaskan 
tentang Daerah 
Integral dan 
Lapangan, 
menjelaskan 
karakteristik dari 
ring dan daerah 
integral serta 
menyebutkan 
elemen-elemen 
pembagi nol, 
nilpoten dan 
idempoten 

Menjelaskan, 
memberi contoh, 
dan membuktikan 
daerah integral 
dan Lapangan  

5 
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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, ketrampulan 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. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria 
penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun 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. 
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