
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH KALKULUS: 
1. Mahasiswa mampu mengetahui berbagai jenis fungsi-fungsi matematika (S.4, S.9, S.11, S.12, S.13, KK.3) 

2. Mahasiswa mampu mengetahui bentuk dan sifat limit (S.4, S.9, S.11, S.12, S.13, KK.3) 

3. Mahasiswa mampu menerapkan rumus turunan berbagai fungsi dalam penyelesaian masalah teknik sipil (S.4, S.9, S.11, S.12, S.13, KK.3) 

4. Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan metode integrasi dalam penyelesaian masalah teknik sipil (S.4, S.9, S.11, S.12, S.13, KK.3) 

EVALUASI TENGAH SEMESTER (mg ke 8) 

EVALUASI AKHIR SEMESTER (mg ke 16) 

Garis Entry Behavior 

[C4, C5]: Mahasiswa mampu menerapkan rumus turunan berbagai 

fungsi dalam penyelesaian masalah teknik sipil (mg ke 3-7) 

[C4, C5]: Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan metode 

integrasi dalam penyelesaian masalah teknik sipil (mg ke 9-15) 

 

[C4, C5]: Mahasiswa mampu mengetahui bentuk dan sifat limit (mg ke 

2) 

 

[C4, C5]: Mahasiswa mampu mengetahui berbagai jenis fungsi-fungsi 

matematika (mg ke 1) 
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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 
S.4. Mampu bekerjasama dalam suatu tim lintas bidang dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat 

dan lingkungan. 
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). 
S.13. Bertindak dan berperilaku timbal balik antar sesama dalam kegiatan organisasi pada saat perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan 

teknik sipil, dan mampu menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis serta memahami aturan-aturan yang berlaku. 

KK.3. Mampu mengembangkan pengetahuan dan melakukan inovasi dalam bidang teknik sipil. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Mampu mengetahui berbagai jenis fungsi-fungsi matematika (S.4, S.9, S.11, S.12, S.13, KK.3) 

CPMK2 Mampu mengetahui bentuk dan sifat limit (S.4, S.9, S.11, S.12, S.13, KK.3) 

CPMK3 Mampu menerapkan rumus turunan berbagai fungsi dalam penyelesaian masalah teknik sipil (S.4, S.9, S.11, S.12, S.13, KK.3) 

CPMK4 Mampu menerapkan penggunaan metode integrasi dalam penyelesaian masalah teknik sipil (S.4, S.9, S.11, S.12, S.13, KK.3) 

Diskripsi Singkat MK Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang variabel dan fungsi, macam-macam fungsi, limit dan kontinuitas fungsi, turunan fungsi, 
penerapan turunan fungsi , integral tak tentu, integral tertentu dan penerapan, integral tak wajar 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Pengertian variable, Pengertian fungsi, Pengertian relasi, Pengertian fungsi Into, one-one dll, Fungsi polynomial, Fungsi Aljabar, Fungsi 
transenden 

2. Pendahuluan limit, Sifat sifat limit, Contoh-contoh limit, Bentuk-bentuk limit penting, Pengertian fungsi kontinu 
3. Rumus-rumus dasar turunan, Aturan rantai, Turunan kedua dan turunan orde lebih tinggi, Turunan fungsi invers, Turunan fungsi implicit, 

Turunan trigonometri, Turunan fungsi logaritma, Fungsi : naik, turun, cembung, cekung, Garis singgung, Garis normal, Maksimum dan 



minimum, Penelusuran kurva/skema, grafik, Dalil L’Hospital, Kecepatan dan percepatan bentuk tak tentu 
4. Definisi dan rumus dasar, Integrasi dengan subtitusi, Integrasi parsial, Integrasi fungsi trigonometri, Integrasi dengan subtitusi fungsi 

trigonometri, Integrasi fungsi rasional, Aneka subtitusi integral tak tentu, Definisi dan Penerapan integral tertentu 

Daftar Referensi 1. Theory. Problems of Differential and Integral Calculus., Ayres, F. 2nd ed. New York: Mc. Graw-Hill, 1964. 
2. Calculus. 2nd., Ayres Frank J.R., McGraw-Hill Book Co., New York, 1983. Kalkulus., Baisyuni, Hasyim., Jakarta, UI. Press, 1986 
3. Matematika Dasar untuk Perguruan Tinggi., Suryadi, Yahya., Jakarta: UI Press, 1985 
4. 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. Hardyaningwati, MM. 
- Dra Endang Budiati, MM. 
- 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  Mampu 
mengetahui 
berbagai jenis 
fungsi-fungsi 
matematika  

[C4, A5] 

 Pengertian variable 

 Pengertian fungsi 

 Pengertian relasi 

 Pengertian fungsi 
Into, one-one dll 

 Fungsi polynomial 

 Fungsi Aljabar 

 Fungsi transenden 
- Eksponensial 
- Logaritma 
- Trigonometri 
- Siklometri 
- Hiperbolik 

 Fungsi implicit 

 Bentuk: 
Kuliah 
 

 Metode: 
Tutorial, 
Diskusi 
kelompok 

 
 

TM: 
1x(2x50’) 
 
BM: 
1x(2x60’) 
 
 

 Mengkaji dan 
menganalisis 
berbagai jenis 
fungsi-fungsi 
matematika  
(Tugas-1) 

 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
jawaban 
soal 

 

Ketepatan 
dalam 
menggunakan 
fungsi-fungsi 
matematika 

5 

2  Mampu 
mengetahui 
bentuk dan sifat 
limit  

[C4, A5] 

 Pendahuluan limit 

 Sifat sifat limit 

 Contoh-contoh limit 

 Bentuk-bentuk limit 
penting 

 Pengertian fungsi 
kontinu 

 Bentuk: 
Kuliah 

 

 Metode: 
Tutorial, 
Diskusi 
kelompok 

TM: 
1x(2x50’) 
 
BM: 
1x(2x60’) 

 

 Mengkaji dan 
menganalisis 
bentuk-bentuk dan 
sifat limit 
(Tugas-2) 
 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
jawaban 
soal 

 

 Ketepatan 
dalam 
menggunaka
n bentuk-
bentuk limit 
dalam 
penyelesaian 
masalah 
teknik sipil 

5 

3,4,5,
6,7 

 Mampu 
menerapkan 
rumus turunan 
berbagai fungsi 
dalam 
penyelesaian 
masalah teknik 
sipil 

[C4, A5] 

 Pendahuluan 

 Rumus-rumus dasar 
turunan 

 Aturan rantai 

 Turunan kedua dan 
turunan orde lebih 
tinggi 

 Turunan fungsi 
invers 

 Bentuk: 
Kuliah 

 

 Metode: 
Tutorial, 
Diskusi 
kelompok 

 

TM: 
5x(2x50’) 
 
BM: 
5x(2x60’) 

 Mengkaji dan 
menganalisis rumus 
turunan berbagai 
fungsi dalam 
penyelesaian 
masalah teknik sipil 
(Tugas-3) 
 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
jawaban 
soal 

 

 Ketepatan 
dalam 
menggunaka
n rumus-
rumus 
berbagai 
fungsi dalam 
penyelesaian 
masalah 

5 



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) 

 Turunan fungsi 
implicit 

 Turunan 
trigonometri 

 Turunan fungsi 
logaritma 

 Fungsi : naik, turun, 
cembung, cekung 

 Garis singgung 

 Garis normal 

 Maksimum dan 
minimum 

 Penelusuran 
kurva/skema 

 grafik 

 Dalil L’Hospital 

 Kecepatan dan 
percepatan bentuk 
tak tentu 

teknik sipil 

8 Ujian Tengah Semester                                35 

9,10,11
,12,13,
14,15 

 Mampu 
menerapkan 
penggunaan 
metode 
integrasi dalam 
penyelesaian 
masalah teknik 
sipil 

[C4, A5] 

 Definisi dan rumus 
dasar 

 Integrasi dengan 
subtitusi 

 Integrasi parsial 

 Integrasi fungsi 
trigonometri 

 Integrasi dengan 
subtitusi fungsi 
trigonometri 

 Integrasi fungsi 
rasional 

 Bentuk: 
Kuliah 

 

 Metode: 
Tutorial, 
Diskusi 
kelompok 

 
 

 TM: 
7x(2x50’) 
 
BM: 
7x(2x60’) 
 
 

 Mengkaji dan 
menganalisis 
penggunaan 
metode integrasi 
dalam penyelesaian 
masalah teknik sipil 
(Tugas-4) 
 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
jawaban 
soal 

 

 Ketepatan 
dalam 
menggunaka
n metode 
integrasi 
dalam 
penyelesaian 
masalah 
teknik sipil 

5 



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) 

 Aneka subtitusi 
integral tak tentu 

 Definisi 

 Penerapan integral 
tertentu 
- Luas daerah bidang 
- Isi benda putar 
- Penerapan integral 

tertentu 
- Panjang busur 
- Luas permukaan 

putar  
- Penerapan integral 

tertentu 
- Pusat massa 
- Penerapan integral 

tertentu 
- Pusat massa  
- Momen inersia 

16 Ujian Akhir Semester                                45 
 
 
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. 


