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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

PRODI PENDIDIKAN BIOLOGI 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tanggal 

Penyusunan 

 

MATEMATIKA  
041T0303  (MKK) 3 1 

13 September 

2018 

Capaian  

Pembelajaran (CP) 

 

 

Koordinator Pengembang  RPS Koordinator RMK Ketua  Program Studi Pendidikan 

Matematika 

 

 

Mayang Sari, M.Pd. Sisca Desi Prastyaningtias, M.Si. Rizka Elan Fadilah, M.Pd. 

 
CPL  yang dibebankan pada MK  

 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

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 

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

KK1 Mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran matematika secara 

inovatif dengan mengaplikasikan konsep pedagogik-didaktik matematika dan keilmuan matematika serta 

memanfaatkan berbagai sumber belajar dan IPTEK yang berorientasi pada kecakapan hidup 

P2 Menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan 

dasar dan menengah, serta untuk studi lanjut 

 CP-MK  

M1 Menerapkan konsep eksponen, bentuk akar, logaritma, fungsi, persamaan, pertidaksamaan, barisan dan 

deret dengan mandiri dan tanggung jawab (P2, S9) 
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M2 Menyelesaikan masalah matematis dengan mandiri dan tanggung jawab (KU1, KU2, KU5, S9) 

  SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan) 

L1 Menerapkan konsep eksponen, bentuk akar dan logaritma serta mengaitkan hubungan antara bentuk 

pangkat dan akar 

L2 Menerapkan konsep fungsi dan menggambar grafik fungsi 

L3 Menerapkan konsep persamaan linier, kuadrat, rasional, bentuk akar dan pertidaksamaan linier 

L4 Menerapkan konsep fungsi polinom dan fungsi rasional, serta menggambar grafiknya 

L5 Menerapkan konsep fungsi eksponen dan fungsi logaritma, serta menggambar grafiknya 

L6 Menerapkan persamaan eksponen dan persamaan logaritma 

L7 Menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika dan geometri 

Deskripsi Singkat Mata 

Kuliah 

DESKRIPSI 

Matakuliah ini mengkaji tentang konsep bentuk eksponen, bentuk akar, logaritma, fungsi, persamaan dan 

pertidaksamaan, barisan dan deret dengan disajikan dalam bentuk teori melalui pembelajaran aktif berbantuan IT. 

Materi Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

Bahan Kajian  

Konsep eksponen, bentuk akar, logaritma, fungsi dan grafiknya, persamaan linier, persamaan kuadart, persamaan 

bentuk akar dan pertidaksamaan linier, fungsi eksponen, fungsi rasional, persamaan eksponen dan persamaan 

logaritma, barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri. 

 

Topik Bahasan  

1. Bentuk eksponen, bentuk akar dan logaritma  

2. Fungsi dan grafiknya 

3. Persamaan linier, kuadrat, rasional, bentuk akar dan pertidaksamaan linier 

4. Fungsi polinom dan fungsi rasional 

5. Fungsi eksponen dan fungsi logaritma 

6. Persamaan eksponen dan persamaan logaritma 

7. Barisan dan deret aritmatika dan geometri 
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Pustaka Utama :  

1. Belzy & B. Beecher. 2006. Algebra and Trigonometry. Pearson Addison Weasly. 

Pendukung  

- 
 

Media Pembelajaran Sofware Hardware : 

- Laptop, LCD, dll 

Teacher/Team 

Teaching/ Tim LS 

Mayang Sari, M.Pd., Dwi Hidayanti, M.Pd., Isnawati Lujeng Lestari, S.Pd., M.Si. 

Assessment Tes 

Mata Kuliah Syarat - 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian 

Referensi 

Bentuk & Kriteria Indikator Penilaian 
Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 - 3 Menerapkan 

konsep 

eksponen, 

bentuk akar 

dan logaritma 

serta 

mengaitkan 

hubungan 

antara bentuk 

pangkat dan 

akar 

1. Menjelaskan  

konsep  

eksponen, 

bentuk akar 

dan 

logaritma  

2. Mengaitkan 

hubungan 

antara 

bentuk 
pangkat dan 

akar 

3. Menerapkan 

konsep  

eksponen, 

bentuk akar 

dan 

logaritma 

dalam 

matematika 

dan 
kehidupan 

sehari-hari 

Kontrak Kuliah 

Konsep  

eksponen, 

bentuk akar 

dan logaritma 

Pendekatan 

Pembelajaran 

Kolaboratif:  

Ceramah, 

diskusi, tanya 

jawab, dan 

pemberian 

tugas 

individu/kelo

mpok 

1. Diskusi dan 

pembelajaran 

kooperatif 

tentang  

eksponen, 

bentuk akar 

dan logaritma 

2. Diskusi dan 

tanya jawab 

tentang 
menyelesai 

kan 

permasalah 

an mengenai 

eksponen, 

bentuk akar 

dan logaritma 

3. Mahasiswa 

menyelesai 

kan soal 

secara  
mandiri dan 

bertanggung 

jawab 

3 x 3 x 50 

menit 

Tes  1. Ketepatan 

menjelaskan  

konsep  

eksponen, 

bentuk akar dan 

logaritma 

2. Ketepatan 

mengaitkan 

hubungan 

antara bentuk 
pangkat dan 

akar 

3. Ketepatan 

menerapkan 

konsep  

eksponen, 

bentuk akar 

dan logaritma 

dalam 

matematika 

dan kehidupan 
sehari-hari 

15 [1] 
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4 Menerapkan 

konsep 

fungsi dan 

menggambar 

grafik fungsi 

1. Menjelaskan 

konsep 

fungsi 

2. Menggamba

r grafik 

fungsi 
3. Menerapkan 

konsep 

fungsi dalam 

matematika 

dan 

kehidupan 

sehari-hari 

Fungsi dan 

grafiknya 

Pendekatan 

Pembelajaran 

Kolaboratif:  

Ceramah, 

diskusi, tanya 

jawab, dan 

pemberian 

tugas 

individu/kelo

mpok 

1. Diskusi dan 

pembelajaran 

kooperatif 

tentang   

konsep 

fungsi 
2. Diskusi dan 

tanya jawab 

tentang 

menyelesai 

kan 

permasalah 

an mengenai  

konsep 

fungsi 

3. Mahasiswa 

menyelesaika

n soal secara  
mandiri dan 

bertanggung 

jawab 

2 x 3 x 50 

menit 

Tes 1. Ketepatan 

menjelaskan 

konsep fungsi 

2. Ketepatan 

menggambar 

grafik fungsi 
3. Ketepatan 

menerapkan 

konsep fungsi 

dalam 

matematika dan 

kehidupan 

sehari-hari 

10 [1] 

5 - 6 Menerapkan 

konsep 

persamaan 

linier, kuadrat, 

rasional, bentuk 

akar dan 

pertidaksamaan 

linier 

1. Menjelaskan 

konsep 

persamaan 

linier, 

kuadrat, 

rasional, 

bentuk akar, 

mutlak dan 

pertidaksam
aan linier 

2. Menerapkan 

konsep 

persamaan 

linier, 

kuadrat, 

rasional, 

bentuk akar, 

mutlak dan 

Persamaan 

linier, kuadrat, 

rasional, bentuk 

akar, mutlak 

dan 

pertidaksamaan 

linier 

 

Model 

Pembelajaran 

Kooperatif 

dengan 

metode 

diskusi, tanya 

jawab, dan 

pemberian 

tugas 

individu/kelo

mpok 

1. Diskusi dan 

pembelajaran 

kooperatif 

tentang   

persamaan 

dan 

pertidaksama

an 

2. Diskusi dan 
tanya jawab 

tentang 

menyelesai 

kan 

permasalah 

an mengenai   

persamaan 

dan 

2 x 3 x 50 

menit 

Tes 1. Menjelaskan 

konsep 

persamaan 

linier, kuadrat, 

rasional, bentuk 

akar, mutlak 

dan 

pertidaksamaan 

linier 
2. Ketepatan 

menerapkan 

konsep 

persamaan 

linier, kuadrat, 

rasional, bentuk 

akar, mutlak 

dan 

pertidaksamaan 

15 [1] 
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pertidaksam

aan linier 

dalam 

matematika 

dan 

kehidupan 
sehari-hari 

pertidaksama

an 

3. Mahasiswa 

menyelesaika

n soal secara  

mandiri dan 
bertanggung 

jawab 

linier dalam 

matematika dan 

kehidupan 

sehari-hari 

7 - 8 Menerapkan 

konsep fungsi 

polinom dan 

fungsi rasional, 

serta 

menggambar 

grafiknya 

1. Menjelaskan 

konsep 

fungsi 

polinom dan 

fungsi 

rasional 

2. Menggamba

r grafik 

fungsi 

polinom dan 

fungsi 
rasional 

3. Menerapkan 

konsep 

fungsi 

polinom dan 

fungsi 

rasional 

dalam 

matematika 

dan 

kehidupan 
sehari-hari 

Fungsi polinom 

dan fungsi 

rasional 

Pendekatan 

Pembelajaran 

Kolaboratif:  

Ceramah, 

diskusi, tanya 

jawab., dan 

pemberian 

tugas 

individu/kelo

mpok 

1. Diskusi dan 

pembelajaran 

kooperatif 

tentang   

fungsi 

polinom dan 

rasional 

2. Diskusi dan 

tanya jawab 

tentang 

menyelesai 
kan 

permasalah 

an mengenai    

fungsi 

polinom dan 

rasional 

3. Mahasiswa 

menyelesai 

kan soal 

secara  

mandiri dan 
bertanggung 

jawab 

2 x 3 x 50 

menit 

Tes 1. Ketepatan 

menjelaskan 

konsep fungsi 

polinom dan 

fungsi 

rasional 

2. Ketepatan 

menggambar 

grafik fungsi 

polinom dan 

fungsi rasional 
3. Ketepatan 

menerapkan 

konsep fungsi 

polinom dan 

fungsi rasional 

dalam 

matematika dan 

kehidupan 

sehari-hari 

15 [1] 

9 UTS (bobot uts merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan) 

10 - 11 Menerapkan 

konsep fungsi 

eksponen dan 

fungsi logaritma, 

1. Menjelaskan 

konsep 

fungsi 

eksponen 

Fungsi 

eksponen dan 

fungsi 

logaritma 

Pendekatan 

Pembelajaran 

Kolaboratif:  

1. Diskusi dan 

pembelajaran 

kooperatif 

tentang   

fungsi 

2 x 3 x 50 

menit 

Tes 1. Ketepatan 

menjelaskan 

konsep fungsi 

eksponen dan 

15 [1] 
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serta 

menggambar 

grafiknya 

dan fungsi 

logaritma 

2. Menggam 

bar grafik 

fungsi 

eksponen 
dan fungsi 

logaritma 

3. Menerapkan 

konsep 

fungsi 

eksponen 

dan fungsi 

logaritma 

dalam 

matematika 

dan 

kehidupan 
sehari-hari 

Ceramah, 

diskusi, tanya 

jawab., dan 

pemberian 

tugas 

individu/kelo

mpok 

eksponen dan 

logaritma 

2. Diskusi dan 

tanya jawab 

tentang 

menyelesai 
kan 

permasalah 

an mengenai     

fungsi 

eksponen dan 

logaritma 

3. Mahasiswa 

menyelesai 

kan soal 

secara  

mandiri dan 

bertanggung 
jawab 

fungsi 

logaritma 

2. Ketepatan 

menggambar 

grafik fungsi 

eksponen dan 
fungsi 

logaritma 

3. Ketepatan 

menerapkan 

konsep fungsi 

eksponen dan 

fungsi 

logaritma 

dalam 

matematika 

dan 

kehidupan 
sehari-hari 

12 - 13 Menerapkan 

persamaan 

eksponen dan 

persamaan 

logaritma 

1. Menjelaskan 

konsep  

persamaan 

eksponen 

dan 

persamaan 

logaritma 

2. Menerapkan 

konsep  

persamaan 

eksponen 
dan 

persamaan 

logaritma 

dalam 

matematika 

dan 

kehidupan 

sehari-hari 

Persamaan 

eksponen dan 

persamaan 

logaritma 

Pembelajaran 

Kolaboratif:  

Ceramah, 

diskusi, tanya 

jawab., dan 

pemberian 

tugas 

individu/kelo

mpok 

1. Diskusi dan 

pembelajaran 

kooperatif 

tentang   

persamaan 

eksponen dan 

logaritma 

2. Diskusi dan 

tanya jawab 

tentang 

menyelesai 
kan 

permasalah 

an mengenai      

persamaan 

eksponen dan 

logaritma 

3. Mahasiswa 

menyelesai 

kan soal 

2 x 3 x 50 

menit 

Tes 1. Ketepatan 

menjelaskan 

konsep  

persamaan 

eksponen dan 

persamaan 

logaritma 

2. Ketepatan 

menerapkan 

konsep  

persamaan 
eksponen dan 

persamaan 

logaritma 

dalam 

matematika 

dan 

kehidupan 

sehari-hari 

15 [1] 
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secara  

mandiri dan 

bertanggung 

jawab 

14 - 15 Menerapkan 

konsep 

barisan dan 

deret 

aritmatika 

dan geometri 

1. Menjelaskan 

konsep 

barisan dan 
deret 

aritmatika 

dan 

geometri 

2. Menerapkan 

barisan dan 

deret 

aritmatika 

dan 

geometri 

dalam 

matematika 
dan 

kehidupan 

sehari-hari 

Barisan dan 

deret aritmatika 

Barisan dan 

deret geometri 

Pembelajaran 

Kolaboratif:  

Ceramah, 

diskusi, tanya 

jawab., dan 

pemberian 

tugas 

individu/kelo

mpok 

1. Diskusi dan 

pembelajaran 

kooperatif 
tentang   

barisan dan 

deret 

2. Diskusi dan 

tanya jawab 

tentang 

menyelesai 

kan 

permasalah 

an mengenai      

barisan dan 

deret 
3. Mahasiswa 

menyelesai 

kan soal 

secara  

mandiri dan 

bertanggung 

jawab 

2 x 3 x 50 

menit 

Tes 1. Ketepatan 

menjelaskan 

konsep 
barisan dan 

deret 

aritmatika dan 

geometri 

2. Ketepatan 

menerapkan 

barisan dan 

deret 

aritmatika dan 

geometri 

dalam 

matematika 
dan 

kehidupan 

sehari-hari 

15 [1] 

16 UAS (bobot uas merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan) 


