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Deskripsi  

Matematika  terapan atau “Applied Mathematics” (my term) merupakan matematika yang 

bersinergikan antara kalkulus, aljabar linier dan metode numerik. 

 

Kompetensi 

Mahasiswa mengenal aspek logika dan aplikasinya dalam dunia nyata serta mampu 

menerapkannya dalam ilmu computer. Mahasiswa mempunyai daya nalar yang semakin 

tajam 

 

Pokok Bahasan 

1. Teori bilangan dan himpunan 

2. Fungsi. Jenis-jenis fungsi (aljabar, trigonometri, eksponen, logaritmik dll) 

3. Persamaan-persamaan (kuadrat, polinom, trigonometri dll) 

4. Pertidaksamaan (kuadrat, linier, logaritmik, trigonometri dll). Limit. Kekontinuan  

5. Turunan dasar dan operasi pada turunan. Turunan lanjut. Aplikasi turunan. 

6. Integral dasar. Integral  lanjut. Aplikasi integral. Fungsi 2 variabel atau lebih. 

 

Evaluasi Belajar 

 Tugas 1-4 dan Quiz 1-4 : 40 % 

 UTS dan UAS : 60% 

 Nilai rata-rata Latihan, pre/post test akan dinilai sebagai tugas 2 dan tugas 4 

 Nilai Akhir merupakan penjumlahan dari tiga point diatas 

 Attitude, Kejujuran dan aktivnya mahasiswa/i dalam pembelajaran kelas merupakan point 

pertimbangan untuk menaikkan supaya NA anda maksimal 

 Kriteria Penilaian : 
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Kegiatan Akademik Kelas 

 

1. Perkuliahan diawali dengan basmallah dan diakhiri  dengan hamdallah, salam pembuka 

dan penutup!  

2. Berpakaian pakaian rapi, sopan dan pantas (tidak mengenakan kaus oblong) pada waktu 

mengikuti perkuliahan di kelas 

3. Tidak diperkenankan memakai sandal, baik waktu mengikuti perkuliahan atau 

menghadap dosen untuk bimbingan maupun konsultasi akademik. 

4. Bimbingan maupun konsultasi akademik didalam kelas tidak akan dilayani 

5. Pada waktu perkuliahan semua handphone harus dalam keadaan mati/silent.  

6. Mahasiswa harus masuk tepat waktu, sesuai kesepakatan jika terlambat akan diberi 

kompensasi. 

7. Tidak diperkenankan melakukan keributan di kelas dalam bentuk apapun selama 

perkuliahan berlangsung. 

8. Setoran Hafalan 3 doa  tambahan dengan mereview kembali doa yang sudah diamalkan 

sebelum quiz 2 dimulai, setiap dua bulan sekali, diluar jam perkuliahan (jam istirahat atau 

jam pulang) pada hari senin,rabu atau jum’at atau hari lainnya. 

9. Doa keluar rumah, masuk rumah, doa turun hujan, dan Doa bangun tidur beserta artinya. 

Bagi yang belum setoran hafalan doa, quiz 2 nya akan ditunda atau menyusul dan akan 

dilaksanakan pada saat minggu tenang atau kondisional 

10. Jika melakukan kecurangan dalam ujian maka nilai ujiannya dikurangi.   

11. Boleh melihat Hasil evaluasi ujian setelah 3 hari ujian dilaksanakan. 

12. Protes/komplain nilai dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar (publish on my 

blog). 

13. Dalam kelas, semua laptop atau PC digunakan sebagai pendukung pembelajaran. 

14. Aturan lainnya mengacu pada Peraturan Akademik Polsky. 
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