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Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI            
Diisi dengan CPL 
prodi yang 
dibebankan pada 
mata kuliah,  
dilengkapi dengan 
kode sesuai dengan 
komponen dikti (S, 
PP, KU, KK) 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious (S-1) 
2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S-9) 
3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur (KU-2) 
4. Mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaannya yang menjadi 

tanggung jawabnya (KU-5) 
5. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang 

pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam (P-1) 
6. Mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya 

serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; (KK-1) 
CPMK   
CP-MK merupakan 
uraian spesifik dari 
CPL-Prodi yang 
berkaitan dengan 
mata kuliah 
Statistik 

1. Mahasiswa mampu menerapkan dan mengembangkan konsep fungsi beberapa peubah dan menyelesaikan turunan serta menentukan nilai 
ekstrim dari fungsi beberapa peubah  

2. Mahasiswa mampu menerapkan dan mengembangkan konsep-konsep dasar teknik pengintegralan, fungsi beberapa fungsi integral lipat, dan 
integral garis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dijumpai pada bidang ketekniksipilan,  

3. Mahasiswa mampu menerapkan dan mengembangkan konsep-konsep persamaan diferensial biasa, transformasi Laplace serta fungsi gamma - 
beta pada bidang rekayasa ketekniksipilan,  

4. Mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim multidisiplin. 

Diskripsi Singkat 
MK 

Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai matematika dasar II yang mana aplikasinya untuk menyelesaikan permasalahan matematika untuk 
engineering. Materi dari mata kuliah ini antara lain: Turunan dan Nilai Ekstrim Fungsi Beberapa Fungsi, Grafik dan Limit Fungsi beberapa Peubah Peubah, Integral Lipat 
Dua dan Tiga, Integral Garis dan Integral Permukaan, Persamaan Differensial Biasa , Transformasi Laplace, Fungsi Gamma dan Fungsi Beta  
 

Dosen pengampu M. Khahfi Zuhanda, S.Si, M.Si 
 

Matakuliah syarat   Matematika Dasar I 
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Mahasiswa mampu menerapkan dan mengembangkan 
konsep-konsep dasar teknik pengintegralan, fungsi 
beberapa fungsi integral lipat, dan integral garis untuk 
menyelesaikan masalah-masalah yang dijumpai pada 
bidang ketekniksipilan. (Pertemuan minggu ke 2-6) 

(Pertemuan minggu 2) 

Mahasiswa mampu menerapkan dan mengembangkan konsep 
fungsi beberapa peubah dan menyelesaikan turunan serta 
menentukan nilai ekstrim dari fungsi beberapa peubah. 
(Pertemuan minggu ke 1-2) 
 
 
(Pertemuan minggu 1) 

Mahasiswa mampu menyelesaikan persamaan diferensial 
biasa dan menerapkannya pada bidang rekayasa keteknik- 
sipilan. ( Pertemuan minggu ke 7) 

 
(Pertemuan minggu 3) 

 
UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8) 

Mahasiswa mampu menyelesaikan persamaan diferensial biasa 
dan menerapkannya pada bidang rekayasa keteknik- sipilan. ( 
Pertemuan minggu ke 9-11) 

 

Mahasiswa mampu menentukan nilai pengintegralan 
fungsi-fungsi khusus (Gamma dan Beta). (Pertemuan 
minggu ke 14-15) 

 

Mahasiswa mampu menentukan hasil transformasi 
Laplace dari fungsi-fungsi sederhana. (Pertemuan minggu 
ke 12-13)  

 
(Pertemuan minggu 7) 
 

 
UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16) 

CPMK 
1. Mahasiswa mampu menerapkan dan mengembangkan konsep fungsi beberapa peubah dan menyelesaikan turunan serta menentukan nilai 

ekstrim dari fungsi beberapa peubah  
2. Mahasiswa mampu menerapkan dan mengembangkan konsep-konsep dasar teknik pengintegralan, fungsi beberapa fungsi integral lipat, 

dan integral garis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dijumpai pada bidang ketekniksipilan,  
3. Mahasiswa mampu menerapkan dan mengembangkan konsep-konsep persamaan diferensial biasa, transformasi Laplace serta fungsi 

gamma - beta pada bidang rekayasa ketekniksipilan,  
4. Mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim multidisiplin. 
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Mg Ke- 

 Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Kriteria dan Indikator 

Penilaian 

Bobot 
Nilai 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1-2 Setelah mengikutin perkuliahan 

ini mahasiswa mampu 
menerapkan dan 
mengembangkan konsep fungsi 
beberapa peubah dan 
menyelesaikan turunan serta 
menentukan nilai ekstrim dari 
fungsi beberapa peubah  
 
 

1. Kontrak perkuliahan, 
RP/RKPP, Fungsi beberapa 
peubah dan grafik, limit dan 
kekontinuan  

2. Turunan dan Nilai Ekstrim 
Fungsi Beberapa Peubah  

 

1.Kuliah  
2. Diskusi (Tanya Jawab) 
3. Studi Kasus (PBL) 
4. Discovery Learning 

 

2x3x50 
menit 

Tugas 1: Menyelesaikan 
persoalan turunan dan 
menentukan nilai ekstrim dari 
fungsi beberapa peubah (2x60 
menit) 

Indikator:  
- Mampu menggambar 

kan fungsi beberapa 
peubah dalam sistem 
tiga dimensi  

- Mampu menentukan 
nilai limit dan 
kekontinuannya. 

- Mampu menyelesaikan 
turunan parsial, aturan 
rantai serta menentukan 
nilai ekstrim dari fungsi 
beberapa peubah, dan 
metode pengali 
Lagrange. 

 
Kriteria penilaian: 
Ketepatan, kelengkapan 
&penguasaan 
 
Penilaian bentuk non-
test :  
a.Apa salah satu aplikasi 
dari differensial? 
b. Apa yang dimaksud 
nilai ekstrim? 
 

15% 

3-6 Setelah mengikutin perkuliahan 
ini mahasiswa mampu 
menerapkan dan 

1. Integral Lipat Dua  
2. Integral Lipat Tiga  
3. Integral Garis  

1.Kuliah  
2. Diskusi (Tanya Jawab) 
3. Studi Kasus (PBL) 

4x3x50 
menit 

Tugas 2: Menyelesaiakan 
persoalan integral lipat dua dan 
tiga, integral garis dan integral 

Indikator:  
- Mampu menyelesaikan 

integral lipat dua dan 

25% 
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mengembangkan konsep-konsep 
dasar teknik pengintegralan, 
fungsi beberapa fungsi integral 
lipat, dan integral garis untuk 
menyelesaikan masalah-masalah 
yang dijumpai pada bidang 
ketekniksipilan  

 

4. Integral Permukaan  
 

4. Discovery Learning 
 

 

permukaan (4 x 60 menit) tiga, serta mampu 
menentukan pertukaran 
urutan pengintegral an  

- Mampu menyelesaik an 
integral lipat dua dan 
tiga dengan 
transformasi koordinat 
kutub dan bola 

- menentukan nilai 
integral garis 
menggunaka teorema 
Green  

- Mampu menentukan 
nilai integral 
permukaan 
menggunakan 
divergensi Gauss dan 
teorema Stokes. 

 
Kriteria penilaian: 
Ketepatan, kelengkapan 
&penguasaan 
 
Penilaian bentuk non-
test : 
a. Sebutkan aplikasi dari 
integral lipat dua dan tiga 
b. Apa pentingnya 
integral garis dan 
permukaan pada bidang 
ketekniksipilan? 
 

7 Setelah mengikutin perkuliahan 
ini mahasiswa mampu 
menyelesaikan persamaan 
diferensial biasa dan 
menerapkannya pada bidang 
rekayasa keteknik- sipilan.  

 

Persamaan Differensial Biasa: 
a. PDB orde satu 
b. PDB homogen dan non 

homogen 

1.Kuliah  
2. Diskusi (Tanya Jawab) 
3. Studi Kasus (PBL) 
4. Discovery Learning 
 

1x3x50 
menit 

Tugas 3: menyelesaikan 
persamaan differensial orde satu 
dan homogen (1x 60 Menit) 

Indikator:  
- Mampu memahami 

persamaan differensial 
orde satu dan homogen 
dan non homogen 

 
Kriteria penilaian: 
Ketepatan, kelengkapan 
&penguasaan 
 

10% 
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Penilaian bentuk non-
test : 
Apa perbedaan 
persamaan differensial 
biasa dan parsial? 

8 Evaluasi Tengah Semester tdk 
diberi 
bobot 

9-11 Setelah mengikutin perkuliahan 
ini mahasiswa mampu 
menyelesaikan persamaan 
diferensial biasa dan 
menerapkannya pada bidang 
rekayasa keteknik- sipilan.  

 

1. Persamaan diferensial pasti, 
tidak pasti dan menentukan 
faktor pengintegral.  

2. Persamaan diferensial linier, 
dan Bernoulli.  

3. Persamaan diferensial orde n 
dan aplikasinya  

 

1.Kuliah  
2. Diskusi (Tanya Jawab) 
3. Studi Kasus (PBL) 
4. Discovery Learning 
 

3x3x50 
menit 

Tugas 4: Menyelesaikan 
persoalan persamaan 
differensial pasti dan tidak 
pasti, persamaan 
differensial Bernoulli, 
persamaan differensial orde 
n. (3 x 60 menit) 

Indikator:  

- Mampu 
menyelesaikan 
persamaan diferensial 
pasti, tidak pasti dan 
menentukan faktor 
pengintgral.  

- Mampu 
menyelesaikan 
persamaan diferensial 
linier, dan Bernoulli.  

- Mampu menyelesaik 
an persamaan 
diferensial orde n dan 
aplikasinya  

Kriteria penilaian: 
Ketepatan, kelengkapan 
&penguasaan 
 
Penilaian bentuk non-
test : 
Apa perbedaan PDB 
eksak dan non eksak? 
  

20% 

12-
14 

Setelah mengikutin perkuliahan 
ini mahasiswa mampu 
menentukan hasil transformasi 
Laplace dari fungsi-fungsi 
sederhana.  

 

- Tansformasi Laplace dari fungsi 
dasar, invers transformasi Laplace 
dgn menggunakan tabel. 

- Tranformasi Laplace dgn 
menggunakan sifat-sifat 
(linieritas, linieritas untuk 
invers, turunan, konvolusi, 

1.Kuliah  
2. Diskusi (Tanya Jawab) 
3. Studi Kasus (PBL) 
4. Discovery Learning 
 

2x3x50 
menit 

Tugas 5: Menyelesaikan 
persoalan transformasi laplace 
dari fungsi dasar, invers 
transformasi laplace, dan 
menyelesaikan persoalan 
transformasi laplace 
menggunakan sifat-sifat   (2 x 

Indikator: 
- Mampu menentukan 

tansformasi Laplace 
dari fungsi dasar, 
invers transformasi 
Laplace dgn 
menggunakan tabel. 

15% 
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pergeseran, Heaviside perkalian 
dengan 1/s, diferensiasi terhadap 
s, integrasi terhadap s, fungsi 
periodik) .  

 

 
 

60 menit) - Mampu menentukan 
Tranformasi Laplace 
dgn menggunakan 
sifat-sifat (linieritas, 
linieritas untuk invers, 
turunan, konvolusi, 
pergeseran, Heaviside 
perkalian dengan 1/s, 
diferensiasi terhadap 
s, integrasi terhadap s, 
fungsi periodik) 

Kriteria penilaian: 
Ketepatan, kelengkapan 
&penguasaan 
 
Penilaian bentuk non-
test : 
Sebutkan aplikasi dari 
transformasi laplace 
dibidang keteknikan? 

14-
15 

Setelah mengikutin perkuliahan 
ini mahasiswa mampu 
menentukan nilai pengintegralan 
fungsi-fungsi khusus (Gamma 
dan Beta)  

 

- Mampu menentukan hasil 
pengintegralan yang melibatkan 
fungsi gamma  

- Mampu menentukan hasil 
pengintegralan yang melibatkan 
fungsi beta 

 

1.Kuliah  
2. Diskusi (Tanya Jawab) 
3. Studi Kasus (PBL) 
4. Discovery Learning 
 

2x3x50 
menit 

Tugas 6: Menyelesaikan 
persoalan yang melibatkan 
fungsi gamma dan beta. (2 
x 60 menit) 

Indikator:  
- Mampu menentukan 

hasil pengintegralan 
yang melibatkan 
fungsi gamma  

- Mampu menentukan 
hasil pengintegralan 
yang melibatkan 
fungsi beta 

Kriteria penilaian: 
Ketepatan, kelengkapan 
&penguasaan 
Penilaian bentuk non-
test : 
Apa yang dimaksud 
dengan fungsi gamma 
dan beta? 

15% 

16 Evaluasi Akhir Semester tdk 
diberi 
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bobot 
Referensi:  

1. Greenberg, M.D, Advanced Enginneering Mathematics, Upper Saddle River, New Jersey. 1998  
2. Kreyszig, E. Advanced Enginneering Mathematics (edisi ke 10). John Wiley and sons, Inc. 2011.  

 
  

 
 
 
Catatan :    

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap (S), penguasaan 
pengetahuan (PP), ketrampilan umum (KU) dan ketrampilan khusus (KK) sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. 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. 

3. Kemampuan akhir yang diharapkan (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 (diambil dari setiap pertemuan 
pada bagan analisis instruksional). 


