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Tujuan Mata Kuliah:
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan :  
1.  Mahasiswa mempunyai ketrampilan teknis  yang didukung oleh konsep, rumus, metode dan penalaran yang sesuai  
2.  Mahasiswa mempunyai pola berpikir kritis, logis dan sistematis, serta kreativitas dalam menyelesaikan masalah yang 

berhubungan dengan teori yang telah dipelajari. 
3. Mahasiswa mempunyai kemampuan mengkomunikasikan hasil pemikiran dan pekerjaannya baik secara lisan maupun 

tulisan.  
4. Mahasiswa mempunyai kesiapan untuk mempelajari mata kuliah lanjutan lainnya. 

Deskripsi Mata Kuliah:
Mata kuliah ini terdiri atas dua dua topik : Pre Kalkulus dan Kalkulus. Topik Pre Kalkulus meliputi aturan pangkat, akar, 
logaritma, menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, menentukan persamaan kuadrat baru, 
menentukan sisa pembagian atau hasil bagi, operasi pecahan. Sementara itu pada topik Kalkulus dibahas Sistem Bilangan 
Real, Fungsi, Limit, Turunan dan Penggunaan Turunan. 

Dosen pengajar:
Kelas A : DR. Tarmizi, M.Sc 
Kelas B : Ridha Ferdhiana, M.Sc
Kelas C : Nurmaulidar, M.Sc
Kelas D : Muslim, M.IT
Kelas E : Intan Syahrini, M.Si
Kelas F : Syarifah Meurah Yuni, M.Si
Kelas G : Taufiq Iskandar, M.Si

Penilaian :
Penilaian diberikan dalam 4 (empat) poin yaitu, tugas, kuis, ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semeter (UAS) yang 
masing-masing bernilai 25%. Acuan pemberian tugas dan kuis diserahkan kepada masing-masing dosen pengasuh, sedangkan 



UTS dan UAS akan dilaksanakan serentak.
Tabel Penilaian:
Poin Penilaian Jumlah Diberikan Persen Total

Tugas Minimal 3 buah 25%

Kuis 2 kali 25%

UTS 1 kali 25%

UAS 1 kali 25%

Tugas didefinisikan sebagai beberapa soal yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dan boleh dibawa pulang. Tugas wajib 
dikumpulkan tepat pada tenggat waktu yang diberikan oleh dosen pengasuh masing masing kelas, tidak mengumpulkan tepat 
waktu akan mendapatkan penalti berupa pengurangan nilai.

Kuis dilaksanakan dua kali dalam satu semester, topik dan waktu ujian ditentukan oleh dosen pengasuh masing-masing kelas. 
Ketidakhadiran mahasiswa pada saat kuis harus didiskusikan dengan  dosen pengasuh masing masing kelas.

Waktu pelaksanaan UTS dan UAS akan diputuskan bersama-sama oleh semua dosen pengasuh. Soal dan topik yang 
diberikan akan sama untuk semua kelas. 

Grade (Nilai dalam Huruf)

A >= 85
85 > B+ >= 75
75 > B >= 65
65 > C+ >=55
55 > C >= 45
45 > D >= 35
35 > E

Aturan:
1. Pelaksanaan Perkuliahan:
Kehadiran mahasiswa dalam kelas minimal 75% dari keseluruhan kehadiran perkuliahan. Kehadiran tidak menjadi bagian 
penilaian akhir perkuliahan namun harus diingat bahwa kehadiran kurang dari 75% berakibat sangsi tidak dapat mengikuti 



UAS.
Kehadiran dosen pengasuh minimal 80%, jika terdapat halangan yang menyebabkan kehadiran kurang dari 80% harap 
digantikan kehari lain atau jadwal lain diluar jadwal yang telah ditentukan. Penetapan hari penrgantian perkuliahan harus 
didiskusikan dengan mahasiswa pengikut perkuliahan.

2. Kegiatan Perkuliahan
Mahasiswa dan Dosen bersama-sama mematikan HP (atau paling tidak silent) selama kegiatan perkuliahan. Atmosfer 
akademik yang penuh dengan sopan santun harus selalu dijalankan.

3. Pelaksanaan Kuis, UTS, dan UAS
Pelaksanaan Kuis, UTS, dan UAS akan diberitahukan kepada mahasiswa minimal seminggu sebelum dilaksanakan. Tidak 
terdapat Kuis, UTS, dan UAS susulan bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikutinya. Dispensasi diberikan diberikan kepada 
kasus yang sangat khusus (contoh: sakit yang mengharuskan berada dirumah sakit, berada diluar kota karena mewakili  
universitas dalam kegiatan yang mendapatkan surat tugas dari PD3 atau PR3).

4. Kecurangan dan Ketidakjujuran
Kecurangan dan ketidakjujuran didefinisikan sebagai tindakan curang dan tidak jujur dalam mengerjakan tugas, kuis, UTS, dan 
UAS. Kecurangan dan ketidakjujuran juga termasuk plagiarisme, mencontek, mengopi, menyalin, dan atau melihat pekerjaan 
teman mahasiswa. Kecurangan dan Ketidakjujuran akan diberikan sangsi mendapat nilai nol (0) dalam kegiatan Kuis, UTS, 
atau UAS. 

5. Sanggahan
Dosen diharapkan membagikan hasil kuis, UTS, dan UAS dan memberikan kesempatan sanggah kepada mahasiswa. 
Mahasiswa berhak menyanggah nilai yang didapatkan sepanjang dapat memberikan argumen dan bukti yang cukup.

Waktu Konsultasi
Dosen diharapkan memberi waktu (jadwal) konsultasi kepada mahasiswa diluar jadwal kegiatan belajar dan mengajar. 
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Minggu
ke-

Pokok Bahasan Tujuan Instruksional Umum Tujuan Instruksional 
Khusus

Sub Pokok 
Bahasan

Est
Waktu

Kepustakaan Tugas

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Aturan Pangkat, Akar 
dan Logaritma. 

Mendefinisikan aturan per-
pangkatan, akar dan 
logaritma. 

Memahami dan mengguna-
kan aturan-aturan dalam 
menentukan pangkat, akar 
dan logaritma. 

Aturan Pangkat dan 
Akar.
Logaritma dan 
natural logaritma.

3x50

2 Pecahan dan Hasil 
Bagi

Menentukan persamaan 
kuadrat dan akar- akarnya, 
rumus jumlah dan hasil kali 
akar-akar persamaan kua-
drat. Mendefinisikan peca-
han. Menentukan hasil 
bagi dan sisa hasil bagi 
suatu pecahan. 

Menentukan akar, jumlah 
dan hasil kali akar persa-
maan kuadrat ,menentukan 
persamaan kuadrat baru. 
Memahami dan menentu-
kan hasil bagi dan sisa 
hasil bagi serta mengguna-
kan berbagai operasi 
dalam pecahan. 

Persamaan kuadrat 
dan cara mencari 
akarnya.
Pecahan dan 
operasinya.

3x50

3 Sistem Bilangan 
Real, Ketaksamaan 

Menghitung himpunan pe-
nyelesaian pertidaksamaan 

Memahami definisi dan 
bentuk bilangan. Menentu-
kan himpunan penyelesaian 
suatu pertidaksamaan 

Sistem Bilangan.
Ketaksamaan.

3x50

4 Nilai Mutlak Menghitung himpunan 
penyelesaian pertidaksa-

Memahami definisi nilai 
mutlak dan menentukan 

Nilai mutlak dan 
cara menyelesaikan 

3x50



maan nilai mutlak himpunan penyelesaian 
pertidaksamaan nilai 
mutlak. 

pertidak saam nilai 
mutlak.

5 Sistem Koordinat dan 
Garis Lurus, Grafik 
Persamaan Garis 
Lurus. 

Menentukan persamaan 
garis lurus dan menggam-
barkan grafiknya. 

Memahami definisi sistem 
koordinat, membentuk garis 
lurus serta menggambar 
grafik persamaan garis 
lurus. 

Koordinat 
Kartesian.
Garis lurus dan 
persamaannya.

3x50

6 Fungsi dan 
Operasinya. Grafik 
Fungsi 

Mendefinisikan fungsi serta 
berbagai operasi atas suatu 
fungsi. 

Memahami definisi Fungsi 
dan Operasinya serta 
menggambarkan grafiknya .

Fungsi dan 
operasinya.
Grafik Fungsi.

3x50

7 Fungsi Trigonometri Bentuk-bentuk fungsi trigo-
nometri serta operasinya 

Menentukan bentuk Fungsi 
Trigonometri, Operasi dan 
grafiknya. 

Fungsi Trig.
Operasi fungsi Trig.

3x50

8 UTS Semua bahan dari minggu pertama sampai ketujuh 2x50

9 Limit, Teorema Limit, 
Kekontinuan Fungsi 

Mendefinisikan limit suatu 
fungsi dan beberapa 
teorema limit serta meng-
kaitkannya dengan kekon-
tinuan suatu fungsi. 

Memahami dan menghitung 
limit suatu fungsi serta 
mengkaitkannya dengan 
kekontinuan fungsi. 

Pengertian limit.
Teorema Limit.
Kekontinuan fungsi.

3x50

10 Definisi dan Konsep 
Turunan, Trigonome-
tri, Aturan turunan 
Rantai. 

Menjelaskan konsep-
konsep turunan.

Menentukan turunan suatu 
fungsi dengan mengguna-
kan konsep turunan .

Definisi Turunan.
Aturan Rantai.

3x50

11 Penulisan Leibniz, 
Turunan Tingkat 
Tinggi, Pendiferen-
sialan Implisit. 

Menuliskan turunan dalam 
bentuk penulisan Leibniz, 
menghitung turunan turun-
an tingkat tinggi dan turun-
an fungsi implisit. 

Menentukan turunan suatu 
fungsi dengan mengguna-
kan penulisan Leibniz 
serta menghitung turun-an 
tingkat tinggi dan turunan 
suatu fungsi implisit. 

Penulisan Leibniz.
Turunan Tingkat 
Tinggi.
Pendifferensialan 
Implisit.

3x50

12 Laju, Kecepatan, dan 
dan Tumbuh

Menghitung laju, kecepatan 
dan tumbuh dengan meng-
gunakan pendekatan 
turunan

Memahami menghitung 
laju, kecepatan dan tumbuh 
dengan menggunakan 
definisi turunan. 

Laju dan kecepatan.
Pertumbuhan dan 
Peluruhan

3x50

13 Maksimum dan 
Minimum, Kemo-

Menggunakan konsep dan  
teorema turunan dalam 

Memahami menghitung 
nilai maksimum dan 

Maksimum dan 
minimum.

3x50



notonan dan Kece-
kungan

menghitung nilai optimum, 
kemotonan dan kecekung-
an suatu fungsi 

minimum, kemonotonan 
kecekungan suatu fungsi. 

Kemonotonan dan 
Kecekungan.

14 Masalah Maksimum 
dan Minimum 
Lainnya

Menghitung nilai maksimum 
dan minimum untuk masa-
lah nyata. 

Memahami menghitung 
nilai maksimum dan mini-
mum untuk kasus nyata. 

Maks dan min 
diproblem nyata

3x50

15 Limit di Ketakhing-
gaan 

Menghitung asimtot fungsi 
dengan menggunakan limit 
di ketakhinggaan 

Memahami menghitung 
asimtot datar, tegak dan 
miring serta 
menggunakannya 
dalam 
menggambar 
grafik 

Limit tak hingga.
Limit di 
ketakhinggaan.
Menghitung 
asimtot.

3x50

16 UAS Semua bahan dari minggu kesembilan sampai kelimabelas. 2x50


