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Kata Pengantar 
 

 
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa 

bahwasannya mulai semester gasal 2015/2016 dapat dimulai 

penyelenggaraan perkuliahan di Program Magister (S2) Pendidikan 

Matematika FKIP Universitas Sanata Dharma. Kami ucapkan terimakasih 

kepada mahasiswa yang telah bergabung dengan Program S2 Pendididikan 

Matematika untuk bersama-sama berdinamika mengembangkan pendidikan 

matematika, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan kemajuan bagi 
pendidikan matematika di Indonesia. 

Buku Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan 

panduan mengenai kegiatan akademik, khususnya di Program S2 Pendididikan 

Matematika. Adapun panduan akademik yang lebih umum ada pada panduan 

atau pedoman akademik di tingkat universitas. Kami ucapkan terimakasih 

pada segenap pengampu di Program S2 Pendididikan Matematika yang telah 

mencurahkan pikiran dan pendapatnya dalam menyusun konsep kegiatan 

akademik yang akan diselenggarakan di Program S2 Pendididikan Matematika. 

Terimakasih pula pada segenap pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam 
persiapan dan penyelenggaraan program ini. 

Akhir kata semoga buku panduan ini bermanfaat bagi proses 

penyelenggaraan pendidikan di Program S2 Pendididikan Matematika. Kami 

sangat terbuka akan perbaikan, usulan, dan ide-ide inovatif buku panduan ini, 

demi optimalnya kinerja program studi ini ini dalam menghasilkan lulusan, 

penelitian dan pengabdian yang dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan 
pendidikan matematika di Indonesia. Terimakasih. 

 

Yogyakarta, 17 Agustus 2015 

Ketua Program Studi 

 

Dr. M. Andy Rudhito, S.Pd. 
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Kata Pengantar Revisi I 
 

 
Buku Panduan Akademik edisi tahun 2015 perlu direvisi mengingat 

dinamika kebijakan peraturan menteri tentang Standar Nasional Perguruan 

Tinggi (Permen SNPT).  Buku Panduan Akademik sebelum edisi revisi I ini 

mengacu pada Permen No. 49  tahun 2014, di mana jumlah SKS untuk jenjang 

master sebesar 72 SKS. Kemudian pada akhir tahun 2015 terbit Permen No. 44 

tahun 2015, dimana  jumlah SKS untuk jenjang master minimal sebesar 36 SKS.  

Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan di atas. 

Perubahan dilakukan pada bagian kurikulum, khususnya untuk jumlah 

matakuliah dan SKS pada kelompok mata kuliah Riset dan Publikasi. Pada 

panduan akademik yang edisi tahun 2015 ada 6 matakuliah dengan total 38 

SKS. Kemudian pada panduan akademik revisi I ini, edisi 2016, disesuaikan 

menjadi 3 matakuliah dengan total 8 SKS. Sedangkan untuk kelompok mata 

kuliah yang lainnya tetap sama dengan edisi 2015. Dengan demikian untuk 

kegiatan akademik selanjutnya mengacu pada Buku Panduan Akademik Revisi 

I edisi tahun 2016 ini. 

Akhir kata semoga buku panduan edisi revisi I ini bermanfaat bagi 

proses penyelenggaraan pendidikan di Program S2 Pendididikan Matematika 

dan dapat mewadahi dinamika selanjutnya. Terimakasih. 

 

Yogyakarta, 02 Pebruari 2016 

Ketua Program Studi 

 

Dr. M. Andy Rudhito, S.Pd. 
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1. Pendahuluan 
 

Program Studi (PS) S2 Pendidikan Matematika (S2 PMat) adalah 

salah satu PS di Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (JPMIPA) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Universitas Sanata Dharma (USD). PS S2 PMat berdiri pada tanggal 20 

Maret 2015, berdasarkan SK Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia, Nomor 24/M/Kp/III/2015, tentang Izin 

penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika Program 

Magister pada Universitas Sanata Dharma di Kabupaten Sleman yang 

diselenggarakan oleh Yayasan Sanata Dharma di Kabupaten Sleman. PS S2 

PMat USD terpanggil untuk menyiapkan tenaga pendidik yang berkualitas 

untuk S1 Pendidikan Matematika dan juga untuk meningkatkan 

kompetensi guru matematika di sekolah menengah. Di samping itu PS S2 

PMat USD juga ikut berpartisipasi dalam pengembangan keilmuan dan 

pemecahan masalah di bidang matematika dan pendidikan matematika di 

Indonesia. 

Buku Panduan Akademik ini dimaksudkan untuk memberikan 

panduan dan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan akademik di PS 

S2 PMat. Buku Panduan ini merupakan edisi perdana yang dikeluarkan PS 

S2 PMat yang berlaku mulai semester gasal 2015/2016. Untuk tahun-

tahun mendatang pedoman ini akan selalu ditinjau ulang sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntutan perkembangan jaman dengan mengacu pada 

peraturan akademik di tingkat fakultas dan universitas. 

 
 

2. Visi, Misi dan Tujuan  

Visi: 
Menjadi program magister pendidikan matematika yang unggul dalam 
pengembangan pendidik matematika, penelitian dan inovasi pendidikan 
matematika yang lulusannya kompeten dan berkarakter humanis serta 
mampu bersaing di tingkat Nasional di tahun 2020. 

 
Misi: 
a. Menyelenggarakan pendidikan akademik jenjang magister dalam 

bidang pendidikan matematika untuk mendukung kemajuan 

pendidikan matematika; 

b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian pendidikan matematika untuk 

menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teori 

pendidikan matematika untuk memecahkan masalah dan 

meningkatkan kompetensi pendidik dan siswa di bidang pendidikan; 
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c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan 

masyarakat sekolah yang mendorong peningkatan kompetensi 

matematik; 

d. Menyelenggarakan pendidikan yang menumbuhkan karakter 

humanis di kalangan mahasiswa calon pendidik. 

e. Menjalin kemitraan dengan sekolah dan pemangku kepentingan lain 

untuk meningkatkan relevansi pembelajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

 

Tujuan: 
a. Menghasilkan magister pendidikan matematika yang kompeten 

dalam aspek pengetahuan, dan aspek ketrampilan dalam bidang 

ilmu matematika dan ilmu pendidikan matematika.  

b. Menghasilkan magister pendidikan matematika yang mampu 

melakukan kegiatan penelitian dengan baik tentang pendidikan 

matematika yang didasarkan pada masalah yang nyata, 

perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. 

c. Menghasilkan karya bermutu dalam bidang pendidikan matematika 

yang dapat diterapkan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

penyelenggaraan pembelajaran matematika, serta dapat 

dipublikasikan di tingkat nasional maupun internasional. 

d. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian pendidikan matematika untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

e. Menghasilkan magister pendidikan matematika yang berkarakter 

humanis (rasa kemanusiaan yang tinggi), sehingga dapat 

membimbing siswa dan mahasiswa dengan baik dan efektif.  

f. Menghasilkan berbagai gagasan dan rintisan yang terkait dengan 

pengembangan dan penyelenggaraan proses pembelajaran 

matematika di sekolah dan PT serta dapat meningkatkan hubungan 

sinergis dengan stakeholder. 

 
 

3    Kurikulum  

3.1 Pengantar 
Kurikulum PS S2 PMat ini merupakan kurikulum pertama kali yang 

diterapkan di PS ini. Kurikulum ini disusun dengan mengakomodasi 

kebutuhan dan tantangan pendidikan matematika di Indonesia pada masa 

depan. Informasi akan kebutuhan dan tantangan ini dihimpun dari 

berbagai sumber, baik informasi dari media masa, pemerintah, alumni S1 
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PMat maupun pemangku kepentingan. Kebijakan pemerintah untuk 

sekolah akan Kurikulum 2013 juga harus direspon dan didukung dengan 

penyiapan calon tenaga dosen penghasil guru yang memadahi. Kurikulum 

2013 dengan orientasinya pada kebutuhan generasi sekarang dan  

mendatang yang hidup di jaman global, digital dan transparan juga 

merupakan tantangan yang harus dihadapi dan diantisipasi. Kebutuhan 

jaman mendatang yang semakin kompleks menuntut adanya inovasi. 

Inovasi akan muncul jika ada kreatifitas, kreatifitas harus 

ditumbuhkembangkan pada siswa dalam kegiatan pembelajaran. Untuk 

itu materi dan proses pembelajaran di PS S2 PMat harus diselenggarakan 

agar dapat menyesuaikan diri dengan tantangan jaman mendatang sesuai 

dengan yang diamanatkan dalam Kurikulum 2013.  

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi 

tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan 

mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan 

pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang 

disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI 

merupakan suatu kebijakan pemerintah yang harus diacu dalam 

penyusunan dan pengembangan kurikulum terkini untuk perguruan 

tinggi. Dengan diterapkannya KKNI, lulusan perguruan tinggi di Indonesia 

memiliki aksesibilitas yang lebih tinggi terhadap kesempatan kerja pada 

tingkat internasional. Dalam pengembangan kurikulum di USD, KKNI 

dijadikan sebagai acuan minimal dalam menentukan kompetensi lulusan, 

di mana untuk program magister berada pada jenjang kualifikasi ke-8. 

Kurikulum di USD dikembangkan dan dilaksanakan berbasis 

kompetensi dengan orientasi pada penguasaan ilmu dan teknologi 

(competence), pengembangan kepribadian yang memiliki suara hati 

(conscience), dan hasrat bela rasa (compassion) serta wawasan 

kebangsaan dan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI). Kurikulum di USD diarahkan untuk mengembangkan 

mahasiswa agar memiliki integritas moral, kemampuan berpikir kritis, 

sikap kepedulian sosial terutama bagi mereka yang memerlukan 

perhatian khusus, serta wawasan kebangsaan dalam rangka 

pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang luas. Oleh karena itu, 

kegiatan kurikuler, ko kurikuler dan ekstra kurikuler yang 

diselenggarakan di USD dirancang agar saling mendukung dan saling 

melengkapi demi pengembangan mahasiwa secara utuh. 



4 

 

Buku Panduan Akademik Program Magister Pendidikan Matematika FKIP USD 2016 

 

Dengan memperhatikan kebutuhan, tantangan dan kebijakan serta 

sumber daya PS S2 PMat FKIP USD, maka perlu dirumuskan  Kurikulum 

2015 untuk PS S2 PMat FKIP USD. 

3.2  Profil Lulusan 

Profil atau karakteristik lulusan S2 Pendidikan Matematika USD 

yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun untuk kebutuhan 

pengembangan keilmuan adalah lulusan bergelar magister yang unggul, 

baik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek ketrampilan dan aspek 

humanis (rasa kemanusiaan yang tinggi), sehingga bisa membimbing 

siswa dan mahasiswa dengan baik dan efektif. Disamping itu lulusan 

bergelar magister juga mampu secara jeli dan kritis dalam 

mengindentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia 

pendidikan matematika, dan mampu secara kreatif untuk merencanakan 

perbaikan dan kemampuan untuk melaksanakan perbaikan tersebut 

dengan tindakan nyata (bukan sekedar berwacana atau berpendapat) 

dengan basis ilmiah yang mantap.  

Adapun profesi, bidang pekerjaan, atau bidang keilmuaan dan 

keahlian yang dapat diisi oleh lulusan. 

a. Akademisi (Dosen) Pendidikan Matematika. 

b. Peneliti bidang Pendidikan Matematika. 

c. Guru Matematika. 

d. Pengelola Lembaga Pendidikan. 

 Uraian lebih lanjut tentang kurikulum untuk Capaian Pembelajaran, 

Bahan Kajian, dsb dapat dilihat di Buku Kurikulum S2 PMat FKIP USD.  

 
 

3.3  Struktur Kurikulum 

Penyajian mata kuliah dan SKS ke dalam semester diberikan dalam Tabel 
3.1 berikut 
 

Tabel 3.1. Struktur Kurikulum 
 

No Matakuliah SKS 
Semester 

I II III 

 MATEMATIKA     

1 Landasan Matematika Terapan 4 X   

2 Pemodelan Matematik 4 X   

3 Komputasi Matematik 4  X  

4 Optimisasi Matematik 4  X  
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No Matakuliah SKS 
Semester 

I II III 

5 Pemecahan Masalah Matematika* 4 X   

6 Pemodelan Kabur* 4 X   

7 Kendali Optimal* 4 X   

9 Sistem Dinamika Diskrit* 4  X  

10  Pemodelan dan Simulasi Matematik Gejala 

Alam* 
4 

 X  

 PEMBELAJARAN MATEMATIKA     

11 Landasan Pendidikan Matematika 4 X   

12 Pembelajaran Matematika Berbasis Masalah 4  X  

13 Praktek Pembelajaran Matematika 2   X 

14 Matematika Realistik untuk Sekolah 

Menengah* 
4 

X   

15 Penambangan Data Pendidikan* 4 X   

16 Etnomatematika Lanjut* 4  X  

17 Diagnosa dan Remidiasi Pembelajaran 

Matematika Lanjut* 
4 

 X  

18 Penelitian Kualitatif 4   X 

19 Kognisi dalam Pembelajaran Matematika 4  X  

20 Pembelajaran Matematika Jarak Jauh 4 X   

 PENELITIAN MATEMATIKA dan PENELITIAN 

PENDIDIKAN MATEMATIKA 
 

   

21 Kajian Topik Penelitian 2 X   

22 Metode Penelitian 2  X  

23 Tesis 4   X 

 
 

3.4  Distribusi Mata Kuliah Per Semester 

Daftar mata kuliah untuk masing-masing semester seperti dalam 

Tabel 3.2 berikut. 

 
Tabel 3.5. Distribusi Mata Kuliah per Semester  

 

No 
Kode 

Matakuliah 
Nama Matakuliah (singkatan) SKS JP 

  Semester 1 
  Mata Kuliah Wajib (14 SKS)     
1 MPM-101A Landasan Pendidikan Matematika (LPM) 4 4 
2 MPM-102A Landasan Matematika Terapan (LMT) 4 4 
3 MPM-103A Pemodelan Matematik (PM) 4 4 
    Riset dan Publikasi     
4 MPM-104A Kajian Topik Penelitian (KTP) 2 2 
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No 
Kode 

Matakuliah 
Nama Matakuliah (singkatan) SKS JP 

  Mata Kuliah Pilihan (4 SKS) 
5 MPM-105A Pemecahan Masalah Matematik (PMM) 4 4 
6 MPM-106A Matematika Realistik untuk Sekolah Menengah 4 4 
7 MPM-107A Pemodelan Kabur (PK) 4 4 
8 MPM-108A Kendali Optimal (KO) 4 4 
9 MPM-109A Penambangan Data Pendidikan (PDP) 4 4 

10 MPM-110A Pembelajaran Matematika Jarak Jauh (PMJJ) 4 4 
 Jumlah SKS / JP 18 18 
  Semester 2 
  Mata Kuliah Wajib (14 SKS)     

1 MPM-201A 
Pembelajaran Matematika Berbasis Masalah 
(PMBM) 

4 4 

2 MPM-202A Komputasi Matematik (KM) 4 4 
3 MPM-203A Optimisasi Matematik (OM) 4 4 
    Riset dan Publikasi     
4 MPM-204A Metode Penelitian (MP) 2 2 
  Mata Kuliah Pilihan (4 SKS) 
5 MPM-205A Etnomatematika Lanjut 4 4 

6 MPM-206A 
Diagnosa dan Remidiasi Pembelajaran 
Matematika Lanjut (DRL) 

4 4 

7 MPM-207A Sistem Dinamika Diskrit (SDR) 4 4 

8 MPM-208A 
Pemodelan dan Simulasi Matematik Gejala Alam 
(PSMGA) 

4 4 

9 MPM-209A Pemodelan Stokastik (PS) 4 4 
10 MPM-210A Kognisi dalam Pembelajaran Matematika (KPM) 4 4 

  Jumlah SKS / JP 18 18 
  Semester 3 
  Mata Kuliah Wajib (6SKS)     
1 MPM-301A Praktek Pembelajaran Matematika (PPM) 2 2 
   Riset dan Publikasi     

2 MPM-302A Tesis (T) 4 2 
 Mata Kuliah Pilihan 

3 MPM-305A Penelitian Kualitatif 4 4 
  Jumlah SKS / JP 6 6 
    TOTAL SKS 42   

 

4. Sistem Pembelajaran 

4.1   Metode Pembelajaran  

Berdasarkan Statuta Universitas Sanata Dharma serta Peraturan 

Rektor Nomor No. 25/Rektor/I/2014 tentang Kebijakan Pengembangan 

Kurikulum di Universitas Sanata Dharma, proses pembelajaran di USD 

dilaksanakan dengan menerapkan Paradigma Pedagogi Ignasian (PI). 

Sesuai dengan nilai-nilai dasar FKIP, Paradigma Pedagogi Ignasian dalam 
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pembelajaran pada Program Studi Pendidikan Matematika diarahkan pada 

pembentukan guru matematika yang 7able77e7nal, mencintai anak didik 

dan murah hati. Di samping itu, penerapan Paradigma Pedagogi Ignasian 

juga untuk mendukung visi, misi dan tujuan program studi, seperti yang 

sudah diuraikan di bagian 2. 

Proses pembelajaran seperti di atas diwujudkan pertama-tama 

dengan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berbasis PI 

di mana ada tiga aspek dalam kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu 

Kognitif (Competence), Sikap (Conscience) dan Kepedulian (Compassion), 

yang diwujudkan dalam siklus-siklus kegiatan pembelajaran yang meliputi 

tahap-tahap: Konteks, Pengalaman, Refleksi, Aksi dan Evaluasi. Kegiatan 

pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan model-model 

pembelajaran pendekatan ilmiah yang relefan. Penyusunan RPS disusun 

dalam suatu lokakarya, sehingga ada komunikasi dan pemahaman 

bersama di antara dosen-dosen pengampu. 

Seperti telah dikemukakan, lulusan yang akan dihasilkan adalah 

lulusan yang menguasai dan mampu mengimplementasikan pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran. Untuk itu agar mahasiswa dapat mengalami 

sendiri dan memiliki model pembelajaran dengan pendekatan saintifik, 

maka metode atau pola pembelajaran yang dipergunakan sedapat 

mungkin dengan pendekatan saintifik dengan berpusat pada siswa, di 

mana dosen lebih banyak bertindak sebagai fasilitator. Model 

pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan ini di antaranya adalah 

inquiry learning, discovery learning, project based learning dan sebagainya. 

Dengan pendekatan saintifik, mahasiswa akan diajak mempelajari 

kasus-kasus, dilatihkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 

Kemampuan mengajukan pertanyaan merupakan modal awal yang kuat 

untuk dapat mengajukan pertanyaan penelitian yang berbobot. 

Selanjutnya mahasiswa akan diajak menalar, dengan berdasar pada teori, 

melalui diskusi dengan dosen dan mahasiswa, mahasiswa diajak untuk 

mengajukan dugaan atas pertanyaannya tadi. Selanjutnya tahap 

eksperimen di mana mahasiswa diajak untuk menguji dengan melakukan 

tindakan, mengambil data. Kemudian data dianalisis untuk dapat 

diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan semula. 

Dengan pendekatan saintifik ini diharapkan akan terbentuk, pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap dalam penelitian. Alur berpikir yang logis dalam 

penelitian dapat terinternalisasi dengan baik. Metode pembelajaran yang 

lain juga akan diarahkan pada terbentuknya pola berpikir yang logis dan 

ilmiah. Misalnya meskipun dengan metode ceramah, dosen tetap 
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memberikan pertanyaan-pertanyaan tugas untuk memancing diskusi, 

memancing mahasiswa untuk bertanya dan seterusnya. Mahasiswa juga 

akan dibiasakan untuk mencari informasi yang efektif melalui internet, di 

samping mendukung landasan teori dan tinjauan pustaka. Mahasiswa akan 

mengetahui posisi permasalahan penelitiannya, sehingga diharapkan akan 

segera diketahui kelayakan penelitiannya. 

Untuk mendukung kemampuan lulusan untuk membuat karya ilmiah 

yang terpublikasikan, baik sebagai matakuliah maupun hasil penelitian 

tesis, mahasiswa dilatihkan dan dituntut mampu menyusunnya dalam 

suatu artikel ilmiah yang siap untuk dipublikasikan. Pada awalnya artikel 

diseminarkan di kelas, kemudian difasilitasi untuk dipresentasikan pada 

forum seminar nasional maupun seminar internasional untuk 

didiskusikan dengan kolega agar memperoleh masukan-masukan 

penyempurnaan. Selanjutnya artikel akan dikirimkan ke jurnal nasional 

maupun internasional dengan dosen pembimbing sebagai penulis 

pendampingnya. Dengan memberikan pengalaman yang nyata kepada 

mahasiswa, diharapkan mahasiswa akan cukup berani dan mempunyai 

kemampuan dalam menghasilkan karya ilmiah yang layak publikasi di 

jurnal nasional atau internasional. 

4.2  Sistem pembobotan, beban belajar dan KRS 

Sistem Pendidikan yang digunakan di PS S2 PMat adalah Sistem 

Kredit Semester (SKS). Yang dimaksud SKS adalah penyelenggaraan 

pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga 

pengajar, dan beban penyelenggaraan suatu mata kuliah dan program 

selama 16 minggu kerja, dalam satuan kredit. 

Sistem ini memiliki ciri-ciri: (i) setiap mata kuliah diberi harga yang 

dinamakan bobot kredit, (ii) bobot kredit setiap mata kuliah dapat 

berlainan, (iii) bobot kredit masing-masing mata kuliah ditentukan atas 

dasar usaha penyelesaian tugas-tugas yang dinyatakan dalam program 

perkuliahan, praktikum, kerja lapangan maupun tugas lainnya. Penetapan 

bobot kredit setiap mata kuliah didasarkan atas penghitungan kegiatan 

akademik tatap muka, kegiatan akademik ter-struktur, dan kegiatan 

akademik mandiri. Satu satuan kredit semester (1 SKS) setara dengan 50 

menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan akademik terstruktur, dan 

60 menit kegiatan akademik mandiri. Bobot kredit praktikum lapangan 

dan yang sejenis untuk bobot satu SKS dalam beban tugas di lapangan 

sebanyak 4-5 jam per minggu selama satu semester. Bobot satu SKS untuk 

penelitian atau penyusunan tugas tesis ada beban tugas penelitian 
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sebanyak 3-4 jam sehari selama satu bulan yang dianggap setara dengan 

25 hari kerja. 

Salah satu ciri utama dari Sistem Kredit adalah bahwa kepada 

mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih cara maupun jangka waktu 

untuk menyelesaikan jumlah beban studi yang dipersyaratkan di bawah 

bimbingan seorang dosen wali atau pembimbing akademik. Adapun 

tujuan utama dari Sistem Kredit adalah bahwa para mahasiswa dapat 

menempuh kegiatan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat dan 

kemampuannya. Mahasiswa yang lebih cakap dan lebih giat belajar akan 

dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang lebih singkat.   

Beban studi mahasiswa setiap semester ditetapkan pada awal 

semester melalui konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 

dengan mempertimbangkan keberhasilan studi semester sebelumnya.  

Beban studi yang ditentukan dapat dipenuhi dengan mengambil  

matakuliah wajib atau matakuliah pilihan. Untuk setiap mahasiswa 

ditetapkan seorang Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang berperan 

dalam  memberikan  bimbingan  kepada  mahasiswa  yang  menjadi  

bimbingannya  agar  lancar  dalam perencanaan studi tiap semester. 

Setiap awal semester, mahasiswa perlu berkonsultasi dengan DPA untuk 

mendapatkan pembimbingan akademik menyangkut pengisian Kartu 

Rencana Studi (KRS). Dalam KRS termuat semua matakuliah yang akan 

ditempuh mahasiswa selama semester, sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

4.3  Sistem Evaluasi Pembelajaran 

Berdasarkan sistem SKS yang telah disusun, maka dilakukan 

penilaian terhadap elemen yang dinilai. Penilaian dilakukan melalui kuis, 

kegiatan atau tugas terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir 

semester. Selanjutnya masing-masing elemen tersebut diberi pembobotan. 

Nilai akhir yang terdiri dari berbagai nilai ujian dan tugas-tugas tersebut 

dengan pembobotan tertentu dikonversi ke dalam nilai huruf. Pembobotan 

terhadap elemen yang dinilai, ditentukan sebagai berikut: (i) Tugas 

Terstruktur (TS) : 30%, (ii) Ujian Tengah Semester (UTS) : 30%, (iii) Ujian 

Akhir Semester (UAS) : 40%. Bentuk-bentuk UTS dan UAS dapat berupa 

laporan, penulisan paper, presentasi maupun yang lainnya tergantung sifat 

dan tujuan matakuliah. Nilai akhir dinyatakan dengan skala 0-100, 

kemudian dikonversikan ke dalam nilai relatif dengan pedoman Tabel 2.4 

berikut. 
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Tabel 2.4 Konversi Nilai 

Nilai Angka(x) Nilai Huruf Bobot 

80 ≤ x A 4,00 

77 ≤ x < 80 A- 3,70 

74≤ x <77 B+ 3,30 

70≤ x <74 B 3,00 

67≤ x <70 B- 2,70 

64≤ x <67 C+ 2,30 

56≤ x <64 C 2,00 

50≤ x <56 D 1,00 

x <50 E 0,00 

 

Keberhasilan seorang mahasiswa dalam mengikuti program kelas 

ditunjukkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif yang dapat dilihat pada 

akhir masa studi. Sebagai indikator keberhasilan mahasiswa, IPK dihitung 

dengan rumus:  

 
Keterangan:   Ki :  SKS matakuliah ke-i yang diambil ,    

  NA:  Nilai Akhir,   

 IPK:  Indeks Prestasi Kumulatif. 

 

Pada dasarnya tidak ada ujian susulan/khusus di S2 Pmat. Suatu 

keadaan yang sangat mendesak dapat dimungkinkan adanya ujian 

susulan/khusus apabila surat pengajuan ujian susulan/khusus oleh 

mahasiswa atau yang mewakili telah dieavaluasi dan disetujui prodi. 

Keadaan mendesak tersebut antara lain: terkena dampak bencana alam, 

menjadi duta bangsa/universitas/fakultas, sakit yang atas rekomendasi 

Dokter memerlukan opname atau rawat inap. 
Evaluasi hasil studi berupa IP pada setiap akhir semester digunakan 

untuk menentukan beban studi atau rentang sks yang dapat diambil oleh 

mahasiswa pada semester berikutnya, sesuai 10able berikut: 
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Tabel 4.1 SKS yang dapat  

Rentang 
IP semester sebelumnya 

Rentang 
SKS yang boleh 

diambil 3,00 – 4,00 
 

2,50 – 2,99 
 

2,00 – 2,49 
 

1,50 – 1,99 
 

0,00 – 1,49 

21 – 24 
 

18 – 21 
 

15 – 18 
 

12 – 15 
 

6 – 12 
 

 

Apabila   mahasiswa   belum   dapat   mencapai   IP   minimum   yang   

dipersyaratkan   yaitu 2.75, mahasiswa dapat menempuh kembali suatu 

matakuliah yang pernah diambil dengan tujuan dapat memperbaiki nilai 

dan IP tersebut. Pengulangan suatu matakuliah perlu dilakukan apabila 

berupa matakuliah wajib dengan nilai D atau E. 

IPK seorang  mahasiswa  yang  belum  memenuhi  persyaratan  

minimum  dapat  diperbaiki  dengan menempuh matakuliah tambahan di 

atas persyaratan beban studi minimum, misalnya dengan menempuh 

matakuliah pilihan, atau dengan menghapus matakuliah pilihan yang 

bernilai kurang baik. Penghapusan hanya diperbolehkan untuk matakuliah 

pilihan saja dan jumlah sks matakuliah yang dihapus tidak boleh melebihi 

10% dari jumlah sks seluruh matakuliah yang pernah ditempuh. 

 

4.4 Tugas Akhir 

Tugas akhir di S2 PMat berupa Persiapan, Penelitian dan Penulisan Tesis 

(8 SKS). Dalam Kurikulum S2 PMat, tugas akhir ini dimulai, didukung dan 

difasilitasi kelompok mata kuliah Riset dan Publikasi. Proses Tugas Akhir 

dimulai dalam proses perkuliahan Kajian Topik Penelitian (2 SKS), dilanjutkan 

Metode Penelitian (2 SKS) dan Tesis (4 SKS) yang dikoordinir oleh dosen mata 

kuliah atau Ketua Program Studi. Pada akhir kuliah Kajian Topik Penelitian, 

mahasiswa ditargetkan telah memperoleh gambaran dan menentukan topik 

penelitian tesis yang akan dilakukan dan telah mendapatkan dosen seorang 

pembimbing, yang ditentukan melalui rapat prodi dan mempertimbangan 

usulan mahasiswa. Persyaratan pembimbing utama mengikuti yang 

ditetapkan pemerintah, yaitu telah bergelar doktor (S3). Jika dipandang perlu, 

dosen pembimbing dapat dilakukan oleh dua dosen pembimbing. 

Topik penelitian dapat dalam bidang matematika atau bidang pendidikan 

matematika. Bagi mahasiswa yang memilih topik matematika, dalam 

penelitiannya kurang lebih 25% bagiannya harus mengaitkan dengan aspek 
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pendidikan, misalnya: implikasinya atau implementasinya dalam 

pembelajaran matematika, bagaimana pemodelan matematika yang dilakukan 

dapat dikenalkan ke anak SMA atau mahasiswa S1, dan sebagainya. Topik 

penelitian mahasiswa disarankan dan diharapkan dapat mengambil bagian 

dari roadmap penelitian program S2 PMat USD bersama tim dosen dalam 

pelaksanaannya sebagai pembimbing. 

Proses penelitian dan penulisan tesis akan dibimbing oleh dosen 

pembimbing tesis. Untuk memantau dan memfasilitasinya mahasiswa yang 

sedang melakukan penelitian dan menulis tesis, dijadwalkan untuk presentasi 

di Matakuliah Kajian Topik Penelitian atau Metode Penelitian. Dari presentasi 

di kuliah tersebut diharapkan mahasiswa telah siap mempresentasikan 

artikelnya di seminar nasional atau seminar internasional. Selanjutnya artikel 

yang telah disusun dibantu dan difasilitasi dalam proses pembimbingan tesis. 

Output pembimbingan tesis juga berupa artikel ilmiah mahasiswa dan dosen 

dari hasil penelitian tesis yang dikirimkan ke Jurnal Nasional terakreditasi 

atau Seminar Internasional. 

Tesis yang telah selesai ditulis dan disetujui pembimbing, akan diujikan 

dalam ujian tertutup, untuk diberi masukan perbaikan dan penilaian oleh tim 

penguji yang terdiri dari 3 dosen penguji, termasuk dosen pembimbing. 

Mahasiswa wajib mempresentasikan tesisnya, menjawab pertanyaan dosen 

penguji dan merevisi tesis sesuai saran dan masukan penguji.  
 
 

5. Sistem Penjaminan Mutu  

Secara  umum  PS S2 PMat  mengikuti  sistem  penjaminan  mutu  internal  

yang dilakukan  oleh  Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dari Universitas  

Sanata Dharma.  Secara  eksternal  dan  nasional  PS S2 PMat  ini mengikuti  

Badan  Akreditasi  Nasional.  Secara  khusus  di PS S2 PMat,  monitoring dan 

evaluasi hasil studi mahasiswa dilaksanakan sebagai berikut: 

1) Pada akhir semester pertama, mahasiswa harus dapat mencapai IPK 

tidak kurang dari 2,75 dari 12 sks terbaik. Apabila mahasiswa tidak 

dapat mencapai hasil tersebut, mahasiswa akan mendapatkan  surat  

Peringatan  Pertama  tentang  kelanjutan  studinya.  Mahasiswa  akan 

didampingi untuk menemukan hambatan dan kesulitannya, serta 

dibantu mengatasinya agar tidak mendapatkan peringatan berikutnya.  

2) Pada akhir semester kedua, mahasiswa harus dapat mencapai IPK tidak 

kurang dari 2,75 dari 24 sks terbaik. Apabila mahasiswa tidak dapat 

mencapai hasil tersebut, mahasiswa akan mendapatkan surat 

Peringatan Kedua tentang kelanjutan studinya. Mahasiswa akan 

didampingi untuk menemukan hambatan dan kesulitannya, serta 

dibantu mengatasinya agar tidak mendapatkan peringatan berikutnya. 
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3) Pada akhir semester ketiga, mahasiswa harus dapat mencapai IPK tidak 

kurang dari 2,75 dari 36 sks terbaik. Apabila mahasiswa tidak dapat 

mencapai hasil tersebut, mahasiswa akan mendapatkan  surat 

Peringatan  Ketiga  tentang  kelanjutan  studinya. Kelanjutan  studi 

mahasiswa yang mendapatkan surat peringatan ini akan ditentukan 

dalam rapat program studi. 

4) Mahasiswa yang  telah menempuh 7  semester (masa studi  aktif,  tidak 

termasuk cuti) akan mendapatkan surat Peringatan akhir masa studi 

pertama. Mahasiswa diminta segera menyelesaikan studi di semester 

berikutnya. 

5) Mahasiswa  yang  telah  menempuh  8  semester  (masa  studi  aktif,  

tidak  termasuk  cuti)  akan mendapatkan surat Peringatan akhir masa 

studi kedua. Kelanjutan studi mahasiswa yang mendapatkan surat 

peringatan ini akan ditentukan dalam rapat program studi. 

 
 

6. Syarat Kelulusan  

Beban belajar bagi peserta yang telah berpendidikan magister (S2) 

ditetapkan sebesar minimum 42 SKS termasuk tesis, dengan IPK yang 

dicapai minimal adalah 2,75 tanpa nilai D dan E, kewajiban untuk publikasi 

ilmiah pada seminar nasional 1 kali dan mengirimkan 1 artikel ke jurnal 

nasional terakreditasi, tidak melampaui batas waktu masa studi yang telah 

ditetapkan, yaitu 8 semester, dan memperoleh skor TOEFL-like sekurang-

kurangnya 400. Publikasi ilmiah merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari kegiatan penelitan dan menjadi prasyarat untuk dapat yudisium. 

Penentuan kelulusan studi mahasiswa dilakukan melalui rapat yudisium. 

 

 
7. Administrasi Akademik 

Pelaksanaan kegiatan administrasi akademik diatur waktunya sesuai 

dengan jadwal Kalender Akademik yang dikeluarkan oleh universitas atau 

dapat dilihat secara online melalui website www.usd.ac.id. Berbagai 

kegiatan itu adalah: 
 

7.1 Penerimaan Mahasiswa Baru 

        Penerimaan mahasiswa baru diadakan di setiap awal semester, baik 

ganjil maupun genap. Pendaftaran dilakukan secara on-line melalui web 

penerimaan mahasiswa baru USD: https://pmb.usd.ac.id/ . Adapun 

persyaratan untuk dapat diterima sebagai mahasiswa baru adalah sebagai 

berikut: 

http://mipa.ugm.ac.id/
https://pmb.usd.ac.id/
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1. Sudah lulus S1 bidang Pendidikan Matematika atau S1 bidang 

Matematika, yang ditunjukkan dengan fotocopy ijasah.  

2. IP kumulatif minimal 2.75, yang ditunjukkan dengan fotocopy 

transkrip nilai.  

3. Memperoleh rekomendasi dari 2 dosen yang berkompeten atau 

salah satunya atasannya bagi yang sudah bekerja. 

4. Mempunyai motivasi yang tinggi dengan ditunjukkan pada “surat 

motivasi dan harapan.” atau lulus tes wawancara. 

 

 

7.2 Pendaftaran Ulang atau Registrasi 

Pada setiap pergantian semester, setiap mahasiswa (baik mahasiswa 

lama maupun mahasiswa baru) wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran dilakukan di Biro 

Administrasi Akademik (BAA), dengan melunasi syarat administrasi 

keuangan seperti yang dipersyaratkan oleh BAA seperti pada Surat 

Keputusan Penerimaan mahasiswa baru di awal. 

Mahasiswa yang telah mendaftarkan akan diberikan Kartu Tanda 

Mahasiswa. Hanya mahasiswa yang telah terdaftar secara sah berhak 

mengikuti kegiatan pendidikan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia 

di Fakultas/Universitas. Mahasiswa yang berencana tidak dapat mengikuti 

kegiatan program pendidikan selama suatu semester harus mengajukan 

permohonan cuti akademik ke fakultas. 
 

7.3 Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan Penerbitan KHS 

Mahasiswa yang telah terdaftar secara sah perlu mengisi KRS secara 

online melalui Sistem Informasi Akademik (SIA) S2 PMat USD. Pengisian 

KRS diawali dengan pertemuan secara klasikal untuk menerima 

penjelasan-penjelasan umum dan tanya jawab. Sebelum pengisian di SIA, 

terlebih dulu mahasiswa mengisi secara manual dan dikonsultasikan 

dengan DPA untuk memperoleh persetujuan. Setelah KRS pada SIA diisi 

dan dicetak di sekeretariat, KRS tersebut perlu disetujui Dosen 

Pembimbing Akademik (DPA). Setelah mendapatkan  tandatangan  dari  

DPA,  mahasiswa  perlu  menyerahkan  KRS  tersebut  ke  sekretariat. 

Mahasiswa hanya   akan memperoleh kredit dan nilai untuk matakuliah-

matakuliah yang tercantum dalam KRS secara sah dan tercatat pada SIA 

S2PMat USD. 
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Beberapa hari setelah kuliah dimulai, mahasiswa masih diberi 

kesempatan untuk mengubah matakuliah pada KRS, dengan melakukan 

modifikasi KRS, sesuai jadwal di kalender akademik. Pembatalan atau 

penambahan matakuliah dalam KRS dapat dilakukan dengan mengisi 

kembali SIA S2Pmat seperti saat pengisian KRS di atas dengan persetujuan 

DPA. 

Setelah masa ujian selesai dan pekerjaan ujian telah diperiksa dosen 

penguji, nilai hasil evaluasi perkuliahan mata kuliah diumumkan melalui 

SIA S2 Pmat dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS). Setiap ketidakcocokan 

nilai di SIA perlu segera diselesaikan melalui sekretariat Prodi dan Dosen 

Pengampu mata kuliah.  
 

7.4 Cuti Akademik 

Setiap mahasiswa yang berhalangan mengikuti kegiatan pendidikan 

selama satu semester wajib mengajukan izin cuti akademik ke BAA dengan 

proses pengajuan dari tingkat prodi dengan sepengetahuan DPA, Kaprodi 

dan Dekan. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan pendidikan tanpa 

izin cuti akademik tetap diperhitungkan masa studinya dan tetap wajib 

membayar SPP.  

Selama  satu  tahun  pertama  mahasiswa  tidak  diperkenankan  

mengajukan  cuti  akademik.  Mahasiswa dapat  diberikan  cuti  akademik  

selama  tidak  lebih  dari  empat  semester.  Permohonan  cuti  akademik 

setiap kali hanya diberikan untuk jangka waktu 1 semester.  Monitoring 

dan evaluasi untuk mahasiswa yang  tidak  aktif  secara  akademik  yang  

bukan  karena  sedang  cuti  akademik,  mengikuti  aturan universitas. 
 

8.  Penyelenggaraan Matakuliah  

Penyelenggaraan Matakuliah wajib dan pilihan sesuai dalam 

distribusi Mata Kuliah Per Semester seperti pada halaman 5. Matakuliah 

wajib kelompok Riset dan Publikasi, dan Praktek Pembelajaran 

Matematika diselenggarakan setiap semester. Mata kuliah   Praktek 

Pembelajaran Matematika dapat ditempuh pada tahun ke-2, di bawah 

bimbingan dosen pembimbing dan dosen pembimbing praktek. Tempat 

praktek mengajar di S1 PMat, khususnya di S1 PMat USD Yogyakarta. 

Matakuliah   wajib   kelompok non Riset dan Publikasi dan Mata Kuliah 

Pilihan diselenggarakan tiap tahun sesuai dengan distribusi mata kuliah 

seperti dalam Tabel 3.5. Tidak selalu semua mata kuliah pilihan 

ditawarkan dan diselenggarakan setiap tahunnya. Penawaran dengan 

mempertimbangkan kebutuhan, ketersediaan jam pengampu dan minat 
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mahasiswa yang akan mengambilnya. Mahasiswa dapat mengusulkan 

penyelenggaraan mata kuliah pilihan  tertentu.  
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9. LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
9.1 Dosen dan Staf Kependidikan  

Program S2 PMat didukung oleh 9 dosen yang siap mengampu mata 

kuliah dan membimbing mahasiswa S2 PMat, yang berkualifikasi dan 

berkeahlian yang sesuai. Berikut adalah tabel berikut daftar nama, 

kualifikasi dan bidang keahliannya. 

 
Tabel 9.1 Dosen Pengampu S2 Pmat USD 

NO Nama Kualifikasi Bidang Keahlian 

1  Prof. Dr. St. Suwarsono  
Guru Besar, S3 
Bidang Pendidikan 
Matematika  

Metodologi Penelitian,  
Diagnosa dan Remidi 

2  Prof. Dr. F. Susilo, S.J *) 
Guru Besar, S3 
Matematika  

Landasan Matematika, 
Matematika Kabur  

3  Dr. Y. Marpaung *) 
S3 Pendidikan 
Matematika  

Psikologi  Pemb Mat, 
Matematika Realistik 

4 
 Dr. M. Andy Rudhito, 
S.Pd  

S1 Pendidikan 
Matematika, S3 
Matematika  

Aljabar, Pembelajaran 
Matematika, (Ketua 
Program Studi) 

5  Hartono, Ph.D  S3 Matematika  
Matematika Terapan, 
Optimisasi Matematika   

6  Sudi Mungkasi, Ph.D  S3 Matematika  
Matematika Terapan, 
Pemodelan Matematika 

7 
 Dr. Herri Pribawanto 
Suryawan 

S3 Matematika  Matematika Analisis  

8 
Drs. Johanes Eka 
Priyatma, M.Sc., Ph.D 

S1 Matematika, S2 
Ilmu Komputer, S3 
Informatika 

Teknologi Informasi 

9  Dr. Hongki Julie, M.Si  

S1 Pendidikan 
Matematika, S2 
Matematika, S3 
Pendidikan 
Matematika 

Pembelajaran Matematika 

 Keterangan: *) : dosen paruh waktu 

 
 Untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran di S2 PMat USD 

dilayani dua tenaga kependidikan seperti dalam Tabel 9.2 berikut. 

Tabel 9.2 Staf Kependidikan S2 PMat  
 

NO Nama Bidang Layanan 

1 Sugeng Supriyono Sekretariat Prodi S2PMat 

2 FX. Made Setianto, S.Pd. Laboran Lab. Multimedia dan Pembelajaran 
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9.2 Deskripsi Mata Kuliah 

 Untuk memberikan gambaran tujuan dan materi kuliah di S2 PMat USD, 

dalam Tabel berikut diberikan uraian singkat deskripsi masing-masing 

matakuliah. Pengembangan dan pelaksanaan dalam pembelajaran akan 

dilakukan oleh dosen pengampu, dengan memperhatikan konteks dan 

kebutuhan mahasiswa dan program studi. 

 

Tabel 9.3 Deskripsi Mata Kuliah S2 PMat USD 

No Matakuliah Deskripsi 

1 

Landasan 
Matematika 
Terapan 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memantapan penguasaan konsep 
dan alat-alat matematika yang akan digunakan dalam pemodelan 
dan analisis matematis untuk masalah-masalah nyata. Materi 
meliputi pemantapan dan pengembangan konsep-konsep 
matematik yang telah dikuasai di S1, khususnya yang terkait 
dengan persamaan diferensial, yang meliputi Persamaan 
Diferensial Biasa (PDB), Sistem Dinamika (SD) dan Persamaan 
Diferensial Parsial. Akan diperkenalkan juga aspek-aspek 
komputasinya, dengan menggunakan program matematik 
tertentu. 

2 

Pemodelan 
Matematik 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memantapkan pemahaman dan 
ketrampilan dalam pemodelan matematik untuk masalah-
masalah nyata. Pemodelan dari masalah yang menggunakan 
konsep dan alat matematik yang sederhana hingga yang lanjut. 
Pemodelan dengan konsep-konsep matematika sekolah 
menengah hingga pemodelan dengan menggunakan persamaan 
diferensial parsial. Proses dan analisis model matematik yang 
dilakukan juga akan memanfaatkan program-program komputer 
yang relevan. 

3 

Komputasi 
Matematik 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memantapkan dan 
mengembangkan pemahaman dan ketrampilan komputasi 
matematik. Komputasi matematik yang dibahas, khususnya yang 
terkait dengan masalah-masalah komputasi dalam analisis dan 
penyelesaian pemodelan matematik untuk masalah-masalah 
nyata. Perkuliahan bersifat banyak praktek langsung dengan 
menggunakan program matematik yang sesuai. 

4 

Optimisasi 
Matematik 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memantapkan dan 
mengembangkan pemahaman dan penyelesaian masalah-masalah 
optimisasi yang muncul dari pemodelan masalah-masalah nyata. 
Penyelesaian masalah optimisasi ini akan dilakukan secara 
analitik, jika tidak memungkinkan akan dilakukan melalui 
komputasi matematik. 

5 

Pemecahan 
Masalah 
Matematika* 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memantapkan dan memperluas 
wawasan dalam hal pemecahan masalah-masalah matematik. 
Akan direview dan dimantapkan teknik-teknik pemecahan 
masalah matematika yang mendasar. Selanjutnya akan 
dikembangkan ke arah teknik-teknik pemecahan masalah untuk 
masalah-masalah matematika model Olimpiade Matematik. 
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6 

Pemodelan 
Kabur* 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan konsep-konsep 
dasar dan ketrampilan dalam pemodelan masalah-masalah nyata 
yang terkait dengan konsep matematika kabur. Akan diberikan 
projek penelitian matematika untuk memodelan dan menganalisa 
masalah sehari-hari dalam sistem kabur. 

7 

Kendali 
Optimal* 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan 
ketrampilan penyelesaian masalah-masalah kendali optimal 
dalam sistem dinamika.  Akan dibahas masalah-masalah, jenis-
jenis dan teknik-teknik penyelesaian masalah kendali optimal. 
Pembahasan diberikan baik dari aspek teori maupun 
penerapannya, baik teknik penyelesaian dan analisis secara 
analitis maupun secara numerik melalui komputasi matematik.  

8 

Sistem 
Dinamika 
Diskrit* 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan 
ketrampilan dalam pemodelan dan analisis yang terkait dengan 
sistem dinamika diskrit. Pembahasan sistem dinamika diskrit 
yang dipelajari juga meliputi sistem kejadian diskrit, yang secara 
khusus akan dimodelkan dan dianalisis dengan menggunakan 
konsep aljabar max-plus. Pembahasan diberikan baik dari aspek 
teori maupun penerapannya, teknik analisis dan penyelesaiannya, 
baik secara analitis maupun secara numerik melalui komputasi 
matematik. 

9 

Pemodelan 
dan Simulasi 
Matematik 
Gejala Alam* 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan 
ketrampilan dalam pemodelan dan analisis yang terkait dengan 
gejala-gejala alam. Pemodelan dilakukan dengan memanfaatkan 
persamaan diferensial, khususnya persamaan diferensial parsial. 
Pembahasan diberikan baik dari aspek teori maupun 
penerapannya, teknik analisis dan penyelesaiannya, baik secara 
analitis maupun secara numerik melalui komputasi matematik. 

10 

Pemodelan 
Stokastik 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan 
ketrampilan dalam pemodelan dan analisis yang terkait dengan 
fenomena sistem dinamika dengan mempertimbangkan aspek 
stokastik. Pemodelan dilakukan dengan memanfaatkan 
persamaan diferensial, khususnya persamaan diferensial parsial 
dengan menambahkan aspek stokastiknya. 

11 

Landasan 
Pendidikan 
Matematika 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 
mantap mengenai landasan filosofis dan budaya dalam 
pendidikan matematika. Materi mata kuliah meliputi filsafat 
pendidikan matematika dan Etnomatematika. Etnomatematika 
akan membahas tentang kajian aspek budaya dalam pendidikan 
matematika. Hal ini dipandang perlu, untuk bekal mahasiswa 
dalam memahami konteks budaya siswa di Indonesia yang sangat 
beragam dan implikasinya dalam pembelajaran matematika. 

12 

Pembelajaran 
Matematika 
Berbasis 
Masalah 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan 
ketrampilan dalam melaksanakan pembelajaran berbasis 
masalah. Pembelajaran model ini dipandang penting karena yang 
sangat relevan dengan pembelajaran matematika di masa depan, 
yang berorientasi pada pemecahan masalah nyata dan kebiasaan 
dalam berpikir dan berlaku ilmiah untuk mendukung kemampuan 
melakukan penelitian. Kegiatan pembelajaran dari aspek teori dan 
praktek, mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan 
mengevaluasi pembelajaran. 
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13 

Praktek 
Pembelajaran 
Matematika 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengalaman dan 
mengasah ketrampilan dalam pembelajaran real di S1 Pendidikan 
Matematika. Kegiatan perkuliahan meliputi observasi di kelas, 
merancang dan menyusun rencana perkuliahan, melaksanakan 
pembelajaran dan mengevaluasi perkuliahan. Perkuliahan di 
bawah bimbingan seorang dosen pembimbing di S2 PMat dan 
seorang dosen di S1 PMat sebagai dosen pembimbing lapangan. 

14 

Matematika 
Realistik 
untuk 
Sekolah 
Menengah* 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan 
ketrampilan dalam melaksanakan pembelajaran dengan 
pendekatan realistik. Pembelajaran model ini dipandang penting 
karena memandang pembelajaran matematika sebagai bagian 
dari aktifitas manusia, yang berupaya agar matematika dapat 
dipahami dan digunakan oleh semua orang, baik untuk proses 
berpikir matematis, maupun pembentukan konsep. Kegiatan 
perkuliahan meliputi aspek teori dan praktek, mulai dari 
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. 
Didiskusikan juga isu-isu dan topik-topik terkait yang dapat 
dijadikan topik penelitian. 

15 

Penambang-
an Data 
Pendidikan* 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan 
ketrampilan suatu metode yang cukup baru dalam mengelola dan 
menalisis data-data yang sudah ada dan terkait dengan isu-isu 
pendidikan. Kegiatan perkuliahan meliputi aspek teori dan 
praktek, mulai dari mendiskusikan isu-isu pendidikan terkini, cara 
mengumpulkan, menganalisis, menginterpertasikan data, dengan 
menggunakan metode dan teknik yang ada dalam penambangan 
data. Penambangan data juga dilakaukan dengan menggunakan 
program komputer yang relevan. 

16 

Etnomate-
matika Lanjut 

Mata kuliah ini membahas tentang kajian aspek budaya dalam arti 
budaya profesi tententu dalam menggunakan matematika. Hal ini 
dipandang perlu, untuk bekal mahasiswa dalam memahami 
konteks bidang profesi tertentu saat nanti mengajar matematika 
di jurusan non matematika. 

17 

Diagnosa dan 
Remidi 
Lanjut* 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memantapkan dan 
mengembangkan konsep, metode dan teknik-teknik dalam 
diagnosa dan remidi. Materi kuliah ini merupakan bagian dari 
evaluasi dalam pembelajaran, di mana pendidik matematika harus 
mampu mengungkap faktor-faktor penyebab kesulitan maupun 
kesalahan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran. 
Dibahas pula bagaimana seharusnya pendidik matematika itu 
dalam menindaklanjuti diagnosis dalam suatu program remidi, 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.  

18 

Pembelajaran 
Matematika 
Jarak Jauh* 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan 
ketrampilan penggunaan TIK sebagai media dalam mengantarkan 
materi pembelajaran matematika secara on-line kepada 
mahasiswa yang jaraknya jauh. Dalam perkuliahan ini akan 
didiskusikan, isu-isu, teknik-teknik pembelajaran matematika 
jarak jauh yang terkini. Mahasiswa juga akan diajak 
mempraktekkan secara langsung dalam merancang, membangun 
sistem, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasinya. 

19 Penelitian 
Kualitatif* 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 
komprehensif tentang penelitian kualitatif dan ketrampilan dalam 
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penggunaan TIK dalam pengolahan dan interpertasi data-data 
kualitatif. Dalam perkuliahan ini akan didiskusikan topik-topik 
seputar penelitian kualitatif dan pengolahan data-data kualitatif 
dengan menggunakan terutama dari penelitian yang dilakukan 
mahasiswa terkait tesis yang sedang dikerjakan. 

20 

Kognisi 
dalam 
Pembelajaran 
Matematika* 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 
komprehensif tentang aspek-aspek kognisi dalam pembelajaran 
matematika, seperti persepsi, proses berpikir, gaya berpikir siwa. 
Dalam perkuliahan ini akan didiskusikan topik-topik seputar 
kognisi dalam pembelajaran matematika dan pengolahan data-
data kualitatif yang terkait dengan respon siswa terhadap tugas 
matematik yang dikerjakan. 

21 

Kajian Topik 
Penelitian 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam 
merencanakan topik penelitian tesis yang akan disusun. Mata 
kuliah ini dimaksudkan untuk mendorong mahasiswa sedini 
mungkin dalam memilih topik penelitian tesis, yang selanjutnya 
dapat sambil dieksplorasi dan dikembangkan dalam kegiatan 
perkuliahan yang terkait. Dalam kuliah ini mahasiswa diminta, 
mencari, mengkaji literatur yang sekiranya diminati. Ouput 
matakuliah ini adalah kerangka rumusan latar belakang, rumusan 
masalah dan pokok-pokok landasan teorinya. 

22 

Metode 
Penelitian 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam 
memahami, memilih dan merumuskan metode penelitian yang 
relevan dengan topik yang telah dipilih dalam kuliah Kajian Topik 
Penelitian. Dalam kuliah ini juga dikembangkan rencana atau 
tahap-tahap penelitian dan instrumen atau alat-alat yang 
diperlukan. 

23 

Tesis 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam 
melaksanakan penelitian dan penulisan tesis. Pelaksanakaan 
penelitian dan penulisan tesis di bawah bimbingan dosen 
pembimbing. Pertemuan di kelas dimaksudkan untuk mentoring, 
memantau dan saling mengkomunikasikan hasil yang sudah 
diperoleh, agar saling menyemangati dan berbagi pengalaman 
dalam mengatasi hambatan dan kesulitan dalam melaksanakan 
dan menulis hasil penelitian. Kegiatan di kelas ini difasilitasi oleh 
seorang dosen koordinator. 
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9.4 Roadmap Penelitian dan Pengabdian S2 Pmat USD 
 

 Untuk memberikan arahan dan panduan topik-topik dalam 
melaksanakan program penelitian dan pengabdian S2 PMat telah disusun 
roadmap penelitian dan pengabdian, seperti dalam Tabel berikut. 
 

Tabel 9.3 Roadmap Penelitian dan Pengabdian S2 PMat USD 

Tahapan / 
Target 

Bidang 2015/2016 2016/2017 

RISET 
(DASAR) 

Mat Pemodelan Matematik bidang: 
Biologi, Lingkungan 

Pemodelan Matematik bidang: 
Farmakologi, Energi terbarukan  

P. Mat Kajian Matematika Realistik 
untuk Pemodelan Matematik 

di SMP topik X 

Kajian Pembelajaran 
Matematika Berbasis Masalah di 

SMP 

TEKNO-
LOGI 

Mat Pengembangan Software 
Simulasi Pemodelan Mat bid: 
Biologi, Lingkungan 

Pengembangan Software 
Simulasi Pemodelan Mat bid: 
Farmakologi, Energi 
Terbarukan 

P. Mat Pengembangan Model 
Matematika Realistik untuk 
Pemodelan Matematik di SMP 
topik X 

Pengembangan Model 
Pembelajaran Matematika 
Berbasis Masalah di SMP 

PRODUK/ 
LAYANAN 

Mat Solusi Model dan Software 
Simulasi Pemodelan Mat bid: 
Bio, Lingk 

Solusi Model dan Software 
Simulasi Pemodelan Mat bid : 
Farmakologi, Energi 
Terbarukan 

P. Mat Modul Siswa dan Guru untuk 
Pembelajaran Matematika 
Realistik untuk Pemodelan 
Matematik di SMP topik X 

Modul Siswa dan Guru untuk 
Pembelajaran Matematika 
Berbasis Masalah di SMP topik 
X 

MARKET/ 
KLIEN 

Mat Pend BIOLOGI, Pusat Studi 
Lingk (USD) 

Farmasi, Teknik 
(USD) 

P. Mat Siswa dan Guru SMP mitra USD 

 


