
 

[C4,A5]: Mahasiswa mampu menguasai berbagai teknik untuk 

menyelesaikan sistem persamaan linier (mg ke 5-7) 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH ALJABAR LINIER: 
1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi vektor bebas linier dan bergantung linier serta kombinasi linier (S.9, S.11, S.12, KK.8) 

2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis matrik, operasi Matriks, berbagai teknik Invers matriks(S.9, S.11, S.12, KK.8) 

3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi sistim persamaan linier, menyelesaikan persamaan linier (S.9, S.11, S.12, KK.8) 

4. Mahasiswa mampu menghitung nilai eigen dan vektor eigen (S.9, S.11, S.12, KK.8) 

5. Mahasiswa mampu menganalisis vektor garis, bidang dan bola (S.9, S.11, S.12, KK.8) 

6. Mahasiswa Menguasai persamaan garis, bidang dan bola (S.9, S.11, S.12, KK.8) 

EVALUASI TENGAH SEMESTER (mg ke 8) 

EVALUASI AKHIR SEMESTER (mg ke 16) 

Garis Entry Behavior 

[C4,A5]: Mahasiswa mampu menganalisis vektor garis, bidang dan bola 

(mg ke 11-12) 

[C4,A5]: Mahasiswa mampu menguasai persamaan garis, bidang dan 

bola (mg ke 13-15) 

[C4,A5]: Mahasiswa mampu menguasai berbagai teknik untuk 

menentukan invers matriks (mg ke 3-4) 

 

[C4,A5]: Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis matrik, operasi 

matriks (mg ke 1-2) 

 

[C4,A5]: Mahasiswa mampu menghitung nilai eigen dan vektor eigen 

(mg ke 9-10) 
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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 
S.9. Menunjukkan sikap tanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja organisasi. 
S.11. Mampu melakukan pembelajaran sepanjang hayat. 
S.12. Menjadi ilmuwan dan praktisi bidang teknik sipil yang professional (Berperilaku dan bertindak secara etis, kritis, kreatif, sistematis dan 

ilmiah, berwawasan luas, estetis). 
KK.8. Menguasai sains dan teknologi mutakhir dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berkeselamatan. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Mampu mengidentifikasi vektor bebas linier dan bergantung linier serta kombinasi linier (S.9, S.11, S.12, KK.8) 
CPMK2 Mampu mengidentifikasi jenis-jenis matrik, operasi Matriks, berbagai teknik Invers matriks (S.9, S.11, S.12, KK.8) 

CPMK3 Mampu mengidentifikasi sistim persamaan linier, menyelesaikan persamaan linier (S.9, S.11, S.12, KK.8) 

CPMK4 Mampu menghitung nilai eigen dan vektor eigen (S.9, S.11, S.12, KK.8) 

CPMK5 Mampu menganalisis vektor garis, bidang dan bola (S.9, S.11, S.12, KK.8) 

CPMK6 Mampu menguasai persamaan garis, bidang dan bola (S.9, S.11, S.12, KK.8) 

Diskripsi Singkat MK Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Vektor, Ruang Vektor, Matriks, Determinan, Minor, Kofaktor, Ekspansi Faktor dalam menghitung 
determinan, Sistem persamaan linier, Nilai Eigen, Vektor Eigen, Geometrik, Analitik ruang dalam Bola 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Vektor, Ruang Vektor, Field, Kombinasi Linier 
2. Pengertian Matriks, Operasi Matriks 
3. Permutasi, Sifat Determinan, Ekspansi Laplace, Metode Sarus, Matriks Singular dan Non Singular, Invers 
4. Tranformasi Vektor, Matriks Transformasi 
5. Nilai Eigen dan Vektor Eigen 
6. Bidang Rata, Garis lurus da Bola 

Daftar Referensi 1. Teori dan Soal-soal Matriks, Ayres Jr. F. & Susila, I Nyoman., Jakarta: Erlangga, 1993. 



2. Aljabar Linier., Hadley, G.N. & Soemartoyo N., Erlangga, 1983 
3. Teori dan Soal Ilmu Ukur Analitik Ruang, Suryadi, H.S., Jakarta, Ghalia Indonesia., 1984 
4. Aljabar Linier Elementer, Howard Anton dan Chris Rorres, Erlangga, 2005 
5. Kalkulus dan Geometri Analitis, Edwin J. Purcell dan Dale varberg, Erlangga, 1997 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

- Desktop Komputer, Notebook, LCD Proyector 

Nama Dosen 
Pengampu 

- Dra. Hardyannigwati, M.M. 
- Dra. Endah Budiarti, M.M. 
- Tri Sutrisno,S.Si, M.Sc. 

Mata kuliah 
prasyarat (Jika ada) 
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Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

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

1,2,3, 
4,5 

 Mampu 
mengidentifikasi 
jenis-jenis 
matrik 

 Mampu 
melakukan 
operasi matrik 

 Mampu 
menentukan 
invers sebuah 
matriks secara 
mandiri. 

 Menguasai 
berbagai teknik 
untuk 
menentukan 
invers sebuah 
matriks 

[C4,A5] 

 

 Pengertian 

 Operasi pada matriks 

 Transpose dari 
matriks 

 Jenis-jenis matriks 

 Transformasi 
elementer 

 Matriks ekuivalent 

 Matriks elementer 

 Ruang baris dan 
ruang kolom 

 Rank matriks 

 Pendahuluan 

 Permutasi 

 Sifat-sifat 
determinan 

 Minor dan kofaktor 

 Penguraian secara 
batis dan kolom 

 Ekspansi laplace 

 Metode Sarus 

 Matriks singular dan 
non singular 

 Matriks invers 

 Matriks adjoin dan 
invers 

 Hubungan dengan 
transformasi 
elementer 

 Invers kiri dan kanan 

 Bentuk: 
Kuliah 

 

 Metode: 
Tutorial, 
Diskusi 
kelompok 
 

TM: 
5x(3x50’) 
 
BM: 
5x(3x60’) 

 

 Mengkaji, 
menganalisis dan 
menyelesaikan 
berbagai jenis 
matriks, invers dan 
berbagai teknik 
invers (Tugas-1) 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
jawaban soal 

 

 Ketepatan 
menyelesaik
an soal 
berbagai 
jenis matriks 
dan invers 
matriks dan 
operasi 
matriks 

4 

6,7  Mampu  Persamaan linier  Bentuk:  TM:  Menganalisis Kriteria:  Ketepatan 4 



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

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

mengidentifika-
si sistim 
persamaan 
linier 

 Mampu 
menyelesaikan 
sistim 
persamaan 
linier secara 
mandiri 

 Menguasai 
berbagai teknik 
dalam 
menyelesaikan 
sistim 
persamaan 
linier 

 [C4,A5] 

 Susunan persamaan 
linier 

 Persamaan linier 
homogen 

 Peninjauan secara 
baris 

 Persamaan linier non   
homogen  

 Aturan Cramer 

Kuliah 
 

 Metode: 
Tutorial, 
Diskusi 
kelompok 

 

  

2x(3x50’) 
 
BM: 
2x(3x60’) 
 
 

sistem persamaan 
linier dan 
menyelesaikan 
persamaan linier 
(Tugas-2) 

Ketepatan 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
jawaban soal 

 

menyelesaik
an soal 
persamaan 
linier 
homogen 
dan non 
homogen  
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9, 10  Mampu 
mengidentifikasi 
vektor bebas 
linier dan 
bergantung 
linier serta 
kombinasi linier 

[C4,A5] 

  

 Vektor secara ilmu 
ukur 

 Susunan koordinat 
ruang 

 Operasi vector 

 Dot product 

 Cros product 

 Field 

 Ruang vector 

 Ruang vector bagian 

 Vector yang bebas 
dan bergantung linier 

 Kombinasi linier 

 Bentuk: 
Kuliah 
 

 Metode: 
Tutorial, 
Diskusi 
kelompok 
 

  

TM: 
2x(3x50’) 
 
BM: 
2x(3x60’) 
 
 

• Menganalisis 
berbagai jenis vektor 
dan kombinasi linier 
(Tugas-3) 

  

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
jawaban soal 

 

 Ketepatan 
menyelesaik
an soal 
berbagai 
jenis vektor 
dan ruang 
vektor, 
kombinasi 
linier 

4 



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

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

 Dimensi dan basis 

11,12  Mampu 
menghitung 
nilai eigen dan 
vektor eigen 

[C4,A5] 

 

 Pengertian 

 Tranformasi vektor 
linier 

 Matriks dan 
transformasi vector 
linier 

 Nilai eigen dan 
vector eigen 

 Bentuk: 
Kuliah 

 

 Metode: 
Tutorial, 
Diskusi 
kelompok 

TM: 
2x(3x50’) 
 
BM: 
2x(3x60’) 

 

 Menganalisis dan 

menyelesaikan nilai 

eigen dan vektor 

eigen (Tugas-4) 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
jawaban soal 

 

 Ketepatan 
menyelesaika
n analisis soal 
untuk mencari 
nilai eigen dan 
vektor eigen 

4 

13,14, 
15 

 Mampu 
menganalisis 
vektor garis, 
bidang dan bola 

 Menguasai 
persamaan garis 
bidang dan bola 

[C4,A5] 

 Pendahuluan 

 Bidang rata dan garis 
lurus 

 Bola 

 Bentuk: 
Kuliah 

 

 Metode: 
Tutorial, 
Diskusi 
kelompok 

 

TM: 
3x(3x50’) 
 
BM: 
3x(3x60’) 
 

 Mengkaji dan 

menganalisis vektor 

garis, bidang dan 

bola (Tugas-5) 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
jawaban soal 

 

 Ketepatan 
jawaban soal 
analisis vektor 
garis, bidang 
dan bola 

4 
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Catatan: 

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

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang 
terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. 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. 

4. Sub-CP Mata kuliah (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. 

5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria 
penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang 
disertai bukti-bukti. 

 



 


