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KOMPETENSI  :   

1. Mahasiswa memiliki kemampuan pengetahuan, pemahaman dan penerapan tentang persamaan diferensial homogen dan 
persamaan diferensial tak homogen n pada berbagai bidang  

2. Mahasiswa memiliki kemampuan pengetahuan, pemahaman dan penerapan tentang matrik 
3. Mahasiswa memiliki kemampuan pengetahuan, pemahaman dan penerapan tentang geometri pada bidang dan ruang  
4. Mahasiswa memiliki kemampuan pengetahuan, pemahaman dan penerapan tentang turunan dan integral dalam ruang 

dimensi n  
5. Mahasiswa memiliki kemampuan pengetahuan, pemahaman dan penerapan tentang kalkulus vektor   
6. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak Matlab untuk menyelesaikan persoalan matematis  
7. Setelah menyelesaikan proses pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu mempelajari sendiri bahan perkuliahan dari 

buku teks dan berbagai sumber yang relevan lainnya   
 
 
 
 POKOK BAHASAN : 

1. Persamaan diferensial  
2. Matrik  
3. Geometri pada bidang  
4. Geometri pada ruang  
5. Turunan dalam ruang dimensi n  
6. Integral dalam ruang dimensi n  
7. Kalkulus vektor  
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1 Mahasiswa memperoleh gambaran 
umum mengenai  mata kuliah 
matematika teknik  I dan mampu 
memahami prinsip persamaan 
diferensial serta penerapannya  
 

- Pendahuluan   
- Persamaan diferensial homogen   
-  Latihan soal – soal  
-  Penggunaan Matlab dalam 

penyelesaian persamaan-
persamaan diferensial homogen  

Penjelasan rencana 
pembelajaran dan 
materi pokok serta 
presentasi  

- Tugas I   
- Absensi  
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2 - Persamaan diferensial tak 
homogen  

- Latihan soal-soal 
- Penggunaan Matlab dalam 

penyelesaian persamaan-
persamaan diferensial  tak 
homogen 

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi 

 

3 - Penerapan persamaan diferensial 
homogen dan tak homogen orde 
2  

- Latihan soal-soal  
- Penggunaan Matlab dalam 

penyelesaian penerapan 
persamaan diferensial homogen 
dan tak homogen orde 2   

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi  

 

4 

Mahasiswa mampu memahami 
prinsip matrik serta penerapannya  

-  Penjumlahan Matrik  
-  Perkalian dengan skalar  
-  Perkalian Matrik  
-  Transpose Matrik  
-  Latihan soal – soal  
-  Penggunaan Matlab dalam 

penyelesaian penjumlahan Matrik, 
perkalian dengan skalar, perkalian 
Matrik dan transpose matrik   

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi  

- Tugas II 
- Absensi 
- THT I 

  

 

5 -  Sistem persamaan linear : 
eliminasi Gauss  

-  Rank matriks  
-  Sistem persamaan linear : sifat 

umum penyelesaian  
-  Latihan soal – soal 
-  Penggunaan Matlab dalam 

penyelesaian sistem persamaan 
linier (eliminasi Gauss), rank 
Matriks  

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi  

 

6 -  Invers matriks  
-  Determinan orde 2 dan orde 3  
-  Determinan orde sembarang  
-  Latihan – latihan soal  
-  Penggunaan Matlab dalam 

penyelesaian invers matriks, 
determinan orde 2, orde 3 dan 
orde sembarang  

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi  

 

7 -  Nilai eigen dan vektor Eigen  
-  Sifat – sifat persamaan diferensial   
-  Latihan soal – soal 
-  Penggunaan Matlab dalam 

penyelesaian nilai Eigen, vektor 
Eigen dan sifat – sifat persamaan 
diferensial  

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi  

 

8 

Mahasiswa mampu memahami 
prinsip geometri pada bidang serta 
penerapannya  

-  Kurva bidang : representasi 
parametrik  

-  Vektor pada bidang : pendekatan 
geometrik  

-  Latihan soal – soal  
-  Penggunaan Matlab dalam 

penyelesaian vektor 

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi  

- Tugas III 
- Absensi 

 

 

9 -  Vektor pada bidang : pendekatan 
aljabar  

-  Fungsi bernilai vektor dan gerak 

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi  
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kurvilinier  
-  Latihan soal – soal 
-  Penggunaan Matlab dalam 

penyelesaian vektor pada bidang 
dan fungsi bernilai vektor dan 
gerak kurvilinier 

10 -  Kelengkugan dan percepatan  
-  Latihan soal – soal 
-  Penggunaan Matlab dalam 

penyelesaian kelengkungan dan 
percepatan  

  

11 

Mahasiswa mampu memahami 
prinsip geometri pada ruang serta 
penerapannya  

-  Koordinat Cartesius dalam ruang 
berdimensi tiga  

-  Vektor dalam ruang dimensi tiga  
-  Hasil kali silang 
-  Latihan soal – soal  
-  Penggunaan Matlab dalam 

penyelesaian koordinat Cartesius  
dan vektor dalam ruang dimensi 
tiga dan hasil kali silang 

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi  

- Tugas IV 
- Absensi 
- THT II 

 

12 -  Garis dan kurva dalam ruang 
dimensi tiga  

-  Kecepatan, percepatan dan 
kelengkungan  

-  Latihan soal – soal 
-  Penggunaan Matlab dalam 

penyelesaian garis dan kurva 
dalam ruang dimensi tiga, 
kecepatan, percepatan dan 
kelengkungan   

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi  

 

13 -  Permukaan dalam ruang dimensi 
tiga  

-  Koordinat Silinder 
-  Koordinar Bola   
-  Latihan soal – soal 
-  Penggunaan Matlab dalam 

penyelesaian ruang dimensi tiga, 
koordinat silinder dan koordinat 
bola  

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi  

 

14 Ujian Tengah Semester (UTS) Materi 1 s/d Materi 4    

15 

Mahasiswa mampu memahami 
prinsip turunan dalam ruang 
dimensi n serta penerapannya  

-  Fungsi dengan dua peubah atau 
lebih  

-  Turunan parsial  
-  Limit dan Kontinuitas  
-  Latihan soal – soal  
-  Penggunaan Matlab dalam 

penyelesaian fungsi dua peubah 
atau lebih, turunan parsial serta 
limit dan kontinuitas 

 

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi  

- Tugas V 
- Absensi 
 

 

16 -  Keterdiferensialan  
-  Turunan berarah dan gradien  
-  Aturan rantai  
-  Latihan soal – soal 
-  Penggunaan Matlab dalam 

penyelesaian keterdiferensialan, 
turunan berarah, gradien dan 
aturan rantai   

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi  
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17 -  Bidang singgung, hampiran  
-  Maksimum dan minimum  
-  Metoda Lagrange 
-  Latihan soal – soal  
-  Penggunaan Matlab untuk 

penyelesaian bidang singgung, 
hampiran, maksimum dan 
minimum serta metoda Lagrange  

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi  

 

18 

Mahasiswa mampu memahami 
prinsip integral dalam ruang 
dimensi n serta penerapannya  

-  Integral lipat dua atas persegi 
panjang   

-  Integral berulang  
-  Integral lipat dua atas daerah 

bukan persegi panjang  
-  Latihan soal – soal  
-   Penggunaan Matlab untuk 

integral dua atas persegi panjang, 
integral berulang dan integral 
lipat dua atas daerah bukan 
persegi panjang  

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi  

- Tugas VI 
- Absensi 
- THT III  
 

 

 

19 -  Integral lipat dua dalam koordinat 
kutub  

-  Penerapan integral lipat dua  
-  Luas permukaan  
-  Latihan soal – soal  
-  Penggunaan Matlab untuk 

penyelesaian integral lipat dua 
dalam koordinat kutub, 
penerapan integral lipat dua dan 
luas permukaan  

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi  

 

20 -  Integral lipat tiga  (koordinat 
Cartesius) 

-  Integral lipat tiga (koordinat 
silinder dan koordinat bola)  

-  Latihan soal – soal  
-  Penggunaan Matlab untuk 

penyelesaian integral lipat tiga 
untuk koordinat cartesius,  
koordinat silinder dan koordinat 
bola.   

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi  

 

21 

Mahasiswa mampu memahami 
prinsip kalkulus vektor serta 
penerapannya  

-  Medan vektor  
-  Integral garis  
-  Latihan soal – soal  
-  Penggunaan Matlab untuk 

penyelesaian medan vektor dan 
integral garis  

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi  

- Tugas VII 
- Absensi 

 

 

22 -  Kebebasan tapak  
-  Teorema Green pada bidang  
-  Latihan soal – soal  
-  Penggunaan Matlab untuk 

penyelesaian kebebasan tapak 
dan teorema Green pada bidang  

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi  

 

23 -  Integral permukaan  
-  Teorema Divergensi Gauss  
-  Teorema Stokes  
-  Latihan soal – soal 
-  Penggunaan Matlab untuk 

penyelesaian integral permukaan, 
divergensi Gauss dan teorema 
Stokes pada bidang 

Presentasi dosen 
dan mahasiswa  
serta diskusi  
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24 Ujian Akhir Semester (UAS) Materi 1 s/d materi 7  
 

 

 
 
NORMA AKADEMIK :  
 

• Kegiatan pembelajaran sesuai jadwal resmi dengan  toleransi keterlambatan 15 menit.  

• Selama proses pembelajaran berlangsung HP dimatikan. 

• Pengumpulan tugas ditetapkan sesuai jadwal dan dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Bagi yang  terlambat 

nilai hanya 75 %nya, dan bila terlambat 1 hari mendapat nilai hanya 50%nya, lebih dari satu hari mendapat nilai 

0%. 

• Jadwal pengumpulan Take Home Test (THT) dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam   

• Ujian susulan dapat diberikan untuk alasan yang dapat diterima, dan diberikan tugas tambahan (kecuali bagi yg 

sakit dengan memperlihatkan bukti) 

 

 

NILAI AKHIR:  
 

• Absensi  :  5 %  

• Tugas Kuliah (PR) :  15 %  

• Take Home Test  :  10%  

• UTS   :  35%    

• UAS   : 35%    

 

Dibuat Diperiksa Disetujui 

Tanggal  Tanggal  Tanggal  

Oleh Heru Dibyo Laksono  Oleh  Oleh Dr. Eng Ariadi Hazmi 

Jabatan Dosen MK  Jabatan  Jabatan Kaprodi Teknik Elektro  

Tanda Tangan  Tanda Tangan  Tanda Tangan 

 

 
 

 
 

 

 


