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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

karunia dan hidayahNya, sehingga laporan Evaluasi Diri Program Studi (PS) 

Pendidikan Matematika FKIP Unsri ini dapat diselesaikan. PS Pendidikan 

Matematika sebagai institusi penyelenggaraan pendidikan mengadakan Evaluasi 

Diri yang dilakukan secara berkala guna mendapatkan gambaran secara 

menyeluruh. Evaluasi Diri tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan masukan, 

proses, luaran dan dampak penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan 

oleh program studi. Hasil Evaluasi Diri ini digunakan untuk perencanaan, 

pengembangan dan perbaikan program studi secara berkesinambungan dalam 

rangka mencapai visi dan misi program studi. Informasi Evaluasi Diri memberikan 

gambaran profil yang komprehensif mengenai sumber daya dan potensi, tersedianya 

pangkalan data, dan dikembangkannya sistem penjaminan mutu internal di program 

studi. Evaluasi Diri ini juga bertujuan untuk menjamin tersedianya sistem informasi 

yang lengkap dari program studi dan bahan untuk evaluasi oleh Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 

Laporan Evaluasi Diri ini disusun secara objektif berdasarkan kondisi riil 

yang ada di program studi dan mengacu kepada panduan penyusunan Evaluasi Diri 

dari BAN-PT. Evaluasi Diri disusun dengan melibatkan semua unsur sivitas 

akademika di program studi, fakultas, dan universitas. Sistem Informasi yang 

kompleks dalam penyusunan Evaluasi Diri program studi ini dapat digunakan untuk 

merencanakan, mengembangkan, dan memperbaiki program untuk meningkatkan 

relevansi, atmosfer akademik, internal manajemen, sustainabilitas, serta efisiensi 

dan produktifitasnya. 

Laporan Evaluasi Diri ini juga dilengkapi borang dan portofolio akreditasi 

sebagai bahan untuk evaluasi program studi. Semoga laporan Evaluasi Diri ini dapat 

memberikan informasi dan gambaran secara komprehensif sebagai bahan evaluasi 

oleh BAN –PT 

 

Palembang, Oktober 2016 

 

 Tim Penyusun 
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RINGKASAN EVALUASI DIRI 
 

 

 

Program studi (PS) Pendidikan Matematika FKIP Universitas Sriwijaya 

merupakan institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran 

terhadap mahasiswa strata 1 (S1), strata 2 (S2) dan strata 3 (S3). PS Pendidikan 

Matematika FKIP Universitas Sriwijaya didirikan berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri PTIP Nomor 6/1961 tanggal 1 Juli 1961 yang ditandatangani oleh Prof. Mr. 

Iwakusumasumantri dengan status saat ini terakreditasi B sesuai dengan lampiran 

pada borang. Program pendidikan yang ditawarkan  adalah jenjang S1, jenjang S2, 

dan mulai tahun 2016 ini telah dibuka jenjang S3 Pendidikan Matematika. PS 

Pendidikan Matematika mempunyai visi “Pada tahun 2025 menjadi lembaga 

pendidikan terkemuka yang unggul di Indonesia dalam pengembangan Sumber 

Daya Manusia (SDM)  dan inovasi dalam pembelajaran matematika berbasis 

penelitian”. Untuk merealisasikan visinya, PS Pendidikan Matematika mempunyai 

misi: (1) menyelenggarakan pengajaran dalam rangka mencetak tenaga 

kependidikan dan tenaga ahli yang profesional di bidang pendidikan matematika 

serta mampu bersaing di Indonesia; (2) menggiatkan penelitian inovatif dan 

kompetitif di bidang kependidikan matematika untuk pembaharuan kependidikan 

matematika; (3) melakukan pengabdian berbasis hasil penelitian yang berorientasi 

pada perbaikan mutu pendidikan matematika sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan masyarakat; dan (4) meningkatkan daya saing staf pengajar di Indonesia 

dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

Dalam upaya merealisasikan visi dan misinya, PS Pendidikan Matematika 

berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar 

(PBM) dengan melakukan perencanaan, perbaikan, dan pengembangan program 

secara berkala dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh sivitas akademika 

untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, manajemen internal, 

sustainabilitas, efisiensi dan produktivitas program studi. Relevansi dan kompetensi 

PS Pendidikan Matematika dilakukan dengan mengembangkan kurikulum yang 

menekankan pada kompetensi profesional (kemampuan), individual dan sosial yang 

diintegrasikan secara kontekstual. Kurikulum diimplementasikan melalui proses 
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pembelajaran dengan mempertimbangkan peningkatan kemampuan yang secara 

berkala dievaluasi dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten. 

Proses pembelajaran yang dilakukan di PS Pendidikan Matematika 

didukung oleh tenaga akademik dengan seluruhnya telah berlatar belakang 

pendidikan S2. Pada tahun 2016 ini PS Pendidikan Matematika sudah mempunyai 

10 orang dosen (55,55%) berpendidikan S3 dan 1 orang sedang melaksanakan studi 

S3. Prestasi akademik dosen PS Pendidikan Matematika yang sangat bagus 

ditunjukkan dengan hasil karya penelitian yang dipublikasikan di jurnal 

internasional dan nasional, dipresentasikan pada pertemuan ilmiah ditingkat 

internasional dan nasional, diterbitkan dalam bentuk buku. Di samping itu, dosen 

PS Pendidikan Matematika ikut serta dalam organisasi keprofesionalan dalam 

rangka meningkatkan keprofesionalannya di bidang Pendidikan Matematika. 

PS Pendidikan Matematika memperoleh masukan yang cukup bagus, 

sebagian besar mahasiswa berasal dari provinsi Sumatera Selatan, khususnya kota 

Palembang dan sekitarnya. Hal ini menjadikan cambuk bagi PS Pendidikan 

Matematika untuk lebih berbenah di dalam sosialisasi ke daerah-daerah di luar 

Sumatera Selatan. Prestasi Akademik mahasiswa untuk beberapa tahun terakhir 

menunjukkan peningkatan. Hasil akhir prestasi akademik mahasiswa dapat dilihat 

dari IPK lulusan yang menunjukkan peningkatan, sehingga menjadi lebih dari 3,0 

dengan rata-rata masa studi 8 semester (sebanyak 66,67% mahasiswa yang 

menyelesaikan studi kurang dari 8 semester). Kompetensi lulusan PS Pendidikan 

Matematika tercermin dengan terserapnya lulusan pada dunia kerja di mana rentang 

waktu untuk mendapatkan pekerjaan adalah sekitar 2,71 bulan, dan sebagian besar 

pekerjaan yang didapat sesuai dengan kompetensi selama studi di PS Pendidikan 

Matematika. 

PS Pendidikan Matematika menerapkan sistem pembelajaran yang berbasis 

kompetensi yang bertujuan untuk mendapatkan proses belajar mengajar yang 

efisien. Efisiensi proses pembelajaran dilakukan dengan melibatkan beberapa 

komponen yang terintegrasi, seperti kurikulum, materi perkuliahan, metode dan 

strategi pembelajaran, kualitas SDM, dan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

menghasilkan lulusan yang berkompeten dan bermutu. Kurikulum dan materi 

perkuliahan disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan masyarakat dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode dan strategi pembelajaran 
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dipilih sesuai dengan pencapaian tujuan PS Pendidikan Matematika untuk 

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkompetensi di bidangnya. 

Ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar di PS Pendidikan Matematika sangatlah memadai, 

apalagi setelah PS Pendidikan Matematika mendapatkan dana DIA BERMUTU 

pada tahun 2010. Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di PS Pendidikan 

Matematika tersebar di empat gedung di lingkungan FKIP Unsri. Untuk kegiatan 

perkuliahan PS Pendidikan Matematika menggunakan 4 ruang kuliah yang 

semuanya ber AC dan terkoneksi dengan internet. Semua ruang kuliah telah 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar yang 

memadai, misalnya whiteboard, kursi kuliah, proyektor LCD, wifi, dan ruang dosen 

pun  telah dilengkapi dengan satu set PC yang terhubung dengan internet. PS 

Pendidikan Matematika mempunyai ruang baca yang dipakai bersama-sama 

program studi lain dalam ruang lingkup FKIP. PS Pendidikan Matematika 

dilengkapi dengan laboratorium komputer yang berisi 30 unit PC yang telah 

terhubung dengan internet melalui server jurusan. Saat ini semua mahasiswa PS 

Pendidikan Matematika telah memiliki akses ke internet secara cuma-cuma selama 

jam kantor di ruangan komputer dan juga melalui koneksi wifi yang bisa diakses 

dari luar gedung. Dari program DIA BERMUTU ini pula banyak diperoleh 

tambahan peralatan untuk laboratorium pendidikan matematika.  

Suasana akademik di PS Pendidikan Matematika berjalan sangat kondusif, 

baik untuk hal-hal yang bersifat formal maupun non formal antar individu 

sivitasnya. Interaksi formal antara dosen dengan mahasiswa terjadi dengan 

keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dan keterlibatan dosen, karyawan serta mahasiswa pada kegiatan 

pengembangan PS Pendidikan Matematika baik berupa kegiatan Evaluasi Diri, 

peninjauan kurikulum, workshop dan lainnya. Interaksi akademik antara dosen dan 

mahasiswa tercermin dari dipublikasikannya hasil penelitian dosen dan mahasiswa 

pada jurnal dan dipresentasikannya pada seminar nasional maupun internasional. 

PS Pendidikan Matematika FKIP Unsri dipimpin oleh ketua program studi 

yang dipilih secara demokrasi pada rapat yang dihadiri oleh semua dosen program 

studi Pendidikan Matematika. Dalam menyelenggarakan aktivitas program studi, 

ketua program studi Pendidikan Matematika dibantu oleh kepala laboratorium 
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pendidikan matematika untuk melaksanakan kegiatan praktikum dan staff 

administrasi program studi untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan 

keadministrasian baik akademik maupun kemahasiswaan. PS Pendidikan 

Matematika mengadakan pertemuan rutin yang disebut pertemuan ilmiah PS setiap 

minggu (pada hari selasa) yang dipimpin oleh ketua program studi untuk 

membicarakan permasalahan program studi, mengadakan seminar dosen atau hal-

hal lain yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Ketua program studi 

Pendidikan Matematika dibantu oleh Gugus Penjaminan Mutu di tingkat prodi yang 

menjamin mutu proses belajar mengajar, mengevaluasi diri, dan melakukan 

perencanaan dan pengembangan program kerja PS di masa mendatang. Perencanaan 

dan pengembangan PS Pendidikan Matematika disesuaikan dengan RENSTRA 

Fakultas dan Universitas. 
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I. DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN 
 

 

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Sriwijaya didirikan 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 6/1961 tanggal 1 Juli 1961 yang 

ditandatangani oleh Prof. Mr. Iwakusumasumantri dengan status saat ini terakreditasi B. 

Program pendidikan yang ditawarkan adalah jenjang S1, jenjang S2 dan mulai tahun 

2016 telah dibuka jenjang S3 Pendidikan Matematika. Pada jenjang S1 Program Studi 

mengelola program reguler di kampus Indralaya dan kampus Palembang.  

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran prodi diubah dan direvisi secara periodik, dan 

revisi terakhir dilakukan pada tahun 2015. Revisi dilakukan meliputi batasan rentang 

waktu, wilayah keunggulan, dan menyelaraskan dengan visi, misi fakultas dan 

universitas. 

Mekanisme penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran program studi (prodi) 

Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Sriwijaya (Unsri) dilakukan dengan melibatkan ketua program studi, seluruh dosen, 

tenaga kependidikan, perwakilan mahasiswa, alumni, serta pengguna lulusan. Tahapan 

dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran prodi Pendidikan Matematika adalah 

sebagai berikut: 

1. Ketua prodi membentuk tim pengkaji yang beranggotakan dosen-dosen prodi 

Pendidikan Matematika untuk melakukan kajian dalam merumuskan Visi, Misi, 

Tujuan dan Sasaran prodi. 

2. Tim pengkaji melakukan kajian terhadap Visi dan Misi Unsri dan FKIP, sebagai 

acuan menyusun Visi dan Misi prodi Pendidikan Matematika. 

3. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman prodi Pendidikan 

Matematika. 

4. Melakukan lokakarya penyusunan Visi dan Misi prodi Pendidikan Matematika. 

5. Merumuskan tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian yang akan ditempuh untuk 

mewujudkan visi tersebut. 

Secara skematis mekanisme penyusunan Visi dan Misi prodi Pendidikan 

Matematika disajikan pada Gambar 1. 1 di bawah ini. 
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Gambar 1. 1. Mekanisme Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prodi Pendidikan 

Matematika FKIP Unsri 

 

Visi Program Studi Pendidikan Matematika adalah pada tahun 2025 menjadi 

lembaga pendidikan terkemuka yang unggul di Indonesia dalam pengembangan SDM 

dan inovasi dalam pembelajaran matematika berbasis penelitian. Penjelasan mengenai 

Visi prodi diuraikan sebagai berikut: 

1. Visi menjadi lembaga pendidikan terkemuka dimaknai sebagai pencapaian peringkat 

prodi secara nasional, diukur berdasarkan terserapnya lulusan prodi di pasar kerja 

nasional, banyaknya mahasiswa dari berbagai provinsi yang belajar di prodi 

Pendidikan Matematika dan kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi di 

Indonesia.  

2. Keunggulan yang ingin dicapai paling tidak melalui dua hal, yaitu (1) publikasi 

ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi; (2) inovasi dalam 

pembelajaran matematika. 

 

Misi Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unsri adalah: 

1. Menyelenggarakan pengajaran dalam rangka mencetak tenaga kependidikan dan 

tenaga ahli yang profesional di bidang pendidikan matematika serta mampu bersaing 

di Indonesia. 

2. Menggiatkan penelitian inovatif dan kompetitif di bidang kependidikan matematika 

untuk pembaharuan kependidikan matematika. 

3. Melakukan pengabdian berbasis hasil penelitian yang berorientasi pada perbaikan 

mutu pendidikan matematika sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

masyarakat. 

4. Meningkatkan daya saing staf pengajar di Indonesia dalam pengajaran, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

Tujuan penyelenggaraan Prodi Pendidikan Matematika Unsri adalah menghasilkan: 

1. lulusan dengan kompetensi yang relevan dengan tuntutan dunia kerja, khususnya 

dalam bidang kependidikan matematika yang mampu bersaing di Indonesia dengan 

masa studi tepat waktu;  

Membentuk 
Tim 

Penyusun

Mengkaji Visi 
& Misi Unsri  

& FKIP 

Analisis 
SWOT

Lokakarya
Visi 

& 

Misi 
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2. lulusan yang mampu mengadakan penelitian inovatif dalam pembelajaran 

matematika dan menerapkan hasilnya. 

3. inovasi pembelajaran matematika melalui penelitian. 

4. karya inovatif yang berguna bagi dunia pendidikan matematika. 

Adapun sasaran Program Studi PendidikanMatematika berikut target dan strategi 

pencapaiannya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1.Sasaran, Target, dan Strategi Program Studi Pendidikan Matematika 

Sasaran Target Strategi 

1. Rata-rata IPK  

 

 

 

2018 : ≥ 3,50 

2020 : ≥ 3,60 

2025 : ≥ 3,65 

 

1. Memaksimalkan peran PA 

2. Meningkatkan jumlah buku teks 

3. Mengefektifkan peranan 

Penjaminan Mutu Perkuliahan 

4. Meningkatkan pemanfaatan ICT 

dalam perkuliahan 

5. Menggiatkan pemberian umpan 

balik kepada mahasiswa 

6. Mengundang dosen tamu 

 

2. Rata-rata masa 

studi 

2018 : 4,5 tahun 

2025 : 4 tahun 

1. Memaksimalkan peran PA dalam 

memantau perkembangan studi 

mahasiswa 

2. Melibatkan mahasiswa dalam 

penelitian dosen dalam kaitannya 

dengan tugas akhir mahasiswa 

3. Mengadakan kuliah semester 

pendek sesuai kebutuhan 

3. Kemampuan 

Bahasa Inggris 

Dosen 

Rata-rata Skor 

TOEFL dosen 

2018 : 475 

2020 : 500 

 

1. Penyelenggaraan kursus bahasa 

Inggris gratis bagi dosen 

2. Penyelenggaraan tes TOEFL 

dosen gratis per 6 bulan 

4. Banyak dosen 

dengan 

pendidikan S3 

2018 : 11 orang 

2020 : 15 orang 

1. PS  aktif ikut mencarikan 

beasiswa bagi dosen yang akan S3 

2. PS mendukung dosen untuk 

melanjutkan studi ke jenjang S3 

5. Banyaknya 

Inovasi dalam 

Pembelajaran 

Matematika 

Berbasis 

Penelitian 

 

2018 : 10 penelitian 

2020 : 20 penelitian 

2025 : 30 penelitian 

1. Menyediakan dana penelitian 

2. Mengadakan penelitian 

kolaboratif  intensif dengan 

guru/dinas 
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6. Karya Inovatif 

berkaitan 

Pendidikan 

Matematika 

2018 : 3 karya 

2020 : 6 karya 

2025 : 10 karya 

1. Memfasilitasi dosen mengikuti 

seminar nasional dan 

internasional dalam Pendidikan 

Matematika 

2. Mengirim dosen untuk 

mengikuti magang di beberapa 

universitas 

3. Memfasilitasi dosen mengikuti 

pelatihan pengembangan karya 

inovasi Pendidikan Matematika 

4. Melakukan diseminasi hasil 

karya inovasi kepada guru, dan 

mahasiswa 

7. Banyaknya 

Karya 

Penerapan 

IPTEK 

2018 : 3 Judul 

2020 : 5 Judul 

2025 : 7 Judul 

1. Mengadakan pengabdian dari 

hasil penelitian yang telah 

dilakukan 

2. Memfasilitasi dosen untuk 

mendapat hibah pengabdian 

3. Memberikan pelatihan secara 

periodik kepada guru/dinas 

8. Banyaknya 

kegiatan 

pendampingan 

bagi 

masyarakat 

2018 : 3 kegiatan 

2020 : 6 kegiatan 

2025 : 10 kegiatan 

1. Memberikan sosialisasi tentang 

keahlian dosen-dosen yang 

dapat diakses oleh masyarakat 

2. Menugaskan dosen untuk 

menjadi instruktur, juri, atau 

pembimbing kegiatan 

masyarakat di bidang 

pendidikan 

 

Untuk mengetahui pemahaman sivitas akademika mengenai visi dan misi, PS 

menyebarkan angket. Angket ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang istilah-istilah yang 

ada di dalam visi misi prodi. Secara umum, visi, misi dan tujuan prodi sudah dipahami 

secara baik oleh sivitas akademika (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan). Hal ini 

terlihat dari hasil analisis angket yang diperoleh dari mahasiswa, dosen, dan tenaga 

kependidikan. Berdasarkan hasil angket ini diperoleh data bahwa persentase dosen, 

mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang sangat memahami visi, misi dan tujuan prodi 

berturut-turut adalah 94,3%, 79,4%, dan 65%. 
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Matriks Analisis SWOT Komponen Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

 

SWOT 
 

  

 

 

Strategi 

S 

1. Konsisten dengan visi dan 

misi Fakultas dan 

Universitas 

2. Adanya proses evaluasi 

berkala untuk meninjau 

kembali sasaran dan tujuan 

PS sehingga dapat selalu 

sesuai dengan tuntutan dunia 

kerja 

3. Terakreditasi B 

W 
Implementasi visi, misi, 

tujuan, dan sasaran masih 

rendah. 

 

 

 

O 

1. Adanya Undang-undang 

Guru dan Dosen  

2. Kebutuhan guru matematika 

masih tinggi 

SO 

1. Meningkatkan nilai akreditasi 

menjadi A 

2. Meningkatkan promosi dan 

sosialisasi visi dan misi kepada 

stakeholders. 

WO 

1. Meningkatkan promosi dan 

sosialisasi visi dan misi kepada 

sivitas akademika dan stakeholders 

2. Melaksanakan evaluasi berkala 

mengenai implementasi visi, misi, 

tujuan, dan sasaran secara berkala 

(tiap akhir semester) 

T 

1. Perkembangan IPTEKS 

yang sangat cepat. 

2. Perubahan kurikulum 

ST 

Mensosialisasikan profil PS kepada 

masyarakat luas melalui ICT dan internet 

 

WT 

Memanfaatkan ICT dalam 

mensosialisasikan visi dan misi 

program studi kepada sivitas 

akademika dan stakeholders 
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B. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN 

PENJAMINAN MUTU 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang merupakan unsur pelaksana 

akademik di Universitas Sriwijaya, mengelompokkan bidang-bidang ilmu atau rumpun 

ilmu ke dalam jurusan-jurusan. Jurusan PMIPA dipimpin oleh seorang ketua dan seorang 

sekretaris yang dipilih oleh dosen jurusan dalam rapat khusus. Kemudian dekan 

mengajukan calon ketua dan sekretaris ini ke rektor setelah mendapat pertimbangan senat 

fakultas. Jurusan PMIPA membawahi empat program studi yaitu: Program Studi 

Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Kimia, Program Studi Pendidikan 

Biologi dan Program Studi Pendidikan Fisika. 

Manajemen PS Pendidikan Matematika FKIP Unsri dipimpin oleh seorang Ketua 

Program Studi dengan seorang staf administrasi khusus. Calon Ketua PS Pendidikan 

Matematika dipilih melalui rapat PS yang dilakukan secara terbuka dan demokratis. 

Calon ketua PS dipilih dari dosen yang mempunyai komitmen, loyalitas, dan kinerja 

yang baik. Selanjutnya calon ketua PS, diajukan dekan kepada Rektor Universitas 

Sriwijaya setelah mendapat pertimbangan anggota senat fakultas. Untuk membantu 

pelayanan administrasi di PS, ketua PS dibantu oleh staf administrasi program studi.  

Secara struktural Ketua PS Pendidikan Matematika, dalam koordinasi Ketua 

Jurusan Pendidikan MIPA, bertanggung jawab kepada Dekan FKIP Universitas 

Sriwijaya. Fungsi Ketua PS Pendidikan Matematika adalah sebagai pelaksana 

administrasi akademik pada tingkat program studi yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap tugas-tugas program studi. Tugas 

pokok Ketua PS adalah: (1) melaksanakan administrasi akademik yang meliputi 

pembagian tugas mengajar; (2) penetapan jadwal kuliah, ujian akhir semester, ujian akhir 

program; (3) penugasan dosen penasihat akademik; (4) penunjukan dosen pembimbing 

skripsi; (5) pengumpulan Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA); (6) pemberian layanan 

administrasi dan konsultasi kemahasiswaan; (7) pengordinasi penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat di tingkat prodi; dan (8) penanggung jawab penjaminan mutu di 

tingkat prodi. Jadwal perkuliahan disusun dengan mengacu kepada kalender akademik 

yang dikeluarkan oleh pihak universitas melalui fakultas pada setiap awal tahun 

akademik. Pada saat ini, beberapa kegiatan administrasi akademik telah menggunakan 

ICT, seperti KHS dan KRS on-line. 

Untuk mengetahui sejauh mana keterlaksanaan proses perkuliahan, Program Studi 

melakukan monitoring dan evaluasi perkuliahan setiap semester. Aspek-aspek yang 
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dievaluasi adalah kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, Silabus dan SAP, serta proses 

penilaian perkuliahan oleh dosen. Dosen yang frekuensi kehadirannya tidak memenuhi 

target diberi pembinaan secara tertulis dan lisan oleh ketua PS atau ketua jurusan. 

Mahasiswa yang berpotensi tidak memenuhi target pertemuan perkuliahan (80%) diberi 

peringatan oleh dosen masing-masing mata kuliah sebelum ujian akhir semester. 

Sedangkan untuk memantau kemajuan belajar mahasiswa, dilakukan melalui 

kewenangan dosen Pembimbing Akademik (PA), dan juga oleh masing-masing dosen 

yang mengasuh mata kuliah. Pemantauan melalui dosen PA, program studi menyiapkan 

format biodata mahasiwa yang memuat berbagai hal, termasuk di dalamnya tentang data 

kemajuan belajar mahasiswa terutama data Indek Prestasi (IP) per semester.  

Ketua PS melaksanakan tupoksinya mengedepankan prinsip musyawarah dan 

kebersamaan melalui dua cara: (1) kebijakan diputuskan langsung oleh ketua PS untuk 

hal-hal yang bersifat rutin seperti penugasan dosen pembimbing akademik, pembimbing 

skripsi, dan penguji tugas akhir mahasiswa; dan (2) kebijakan diputuskan melalui 

musyawarah (rapat) dosen program studi untuk hal-hal yang bersifat khusus seperti 

pembagian tugas mengajar, pengembangan program, pengembangan kurikulum dan 

penetapan usulan calon ketua program studi. 

Pengelolaan mutu PS secara internal dilakukan melalui pengisian angket oleh 

mahasiswa dan dosen. Aspek yang dinilai pada angket adalah: (1) Evaluasi kinerja dan 

sikap dosen dalam melaksanakan pembelajaran atau dalam interaksi aktivitas lainnya; (2) 

Pelaksanaan pembimbingan akademik maupun pembimbingan skripsi; dan (3) Evaluasi 

kinerja Ketua PS dan petugas administrasi. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar 

ketua PS untuk meningkatkan mutu perkuliahan, layanan pembimbingan akademik dan 

skripsi, dan layanan administrasi. Hal ini merupakan salah satu komponen penjaminan 

mutu pada program studi. Hasil evaluasi ini juga ditindaklanjuti di tingkat Fakultas 

sebagai komponen penjaminan mutu ditingkat Fakultas.  

Dampak proses penjaminan mutu terhadap pengalaman dan mutu hasil belajar 

mahasiswa menunjukkan indikasi sebagai berikut: (1) Suasana akademik semakin 

kondusif baik antara dosen dengan mahasiswa, dosen dengan dosen, maupun antar 

mahasiswa; (2) Semakin singkatnya waktu penyusunan skripsi dan masa studi; dan (3) 

Semakin meningkatnya rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh 

mahasiswa walaupun IPK lulusan tiga tahun terakhir masih fluktuatif (Borang 3.1.1). 

Metodologi baku mutu (benchmarking) pada PS Pendidikan Matematika mengacu 

kepada metodologi baku mutu universitas dan fakultas. Pada tingkat universitas, saat ini 
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Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) 

mengadakan pembinaan terhadap program studi yang akan mengajukan akreditasi berupa 

pemeriksaan dan pengoreksian dokumen. Pada tingkat fakultas, Unit Penjaminan Mutu 

sudah selesai menyusun berbagai SOP, sedangkan pada tingkat PS, melalui program DIA 

Bermutu Tahun 2010, program studi juga sudah menyusun Pedoman Pemantauan dan 

Evaluasi Pembimbingan Skripsi serta pedoman proses pemantauan dan evaluasi proses 

pembelajaran. 

Untuk keberlanjutan evaluasi, program studi melakukan rapat evaluasi pada setiap 

akhir semester. Evaluasi ini meliputi kinerja dosen dan kinerja program studi pada 

semester sebelumnya dan perencanaan kegiatan untuk semester yang akan datang. Di 

samping itu, program studi juga melakukan evaluasi lulusan berupa penyebaran angket 

kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, hasil evaluasi dipakai 

untuk memperbaiki rencana perkuliahan pada semester berikutnya serta dimanfaatkan 

untuk merevisi kurikulum atau isi mata kuliah untuk meningkatkan kualitas lulusan 

dalam rangka menyesuaikan tuntutan stakeholders. 

Di dalam proses kerjanya, manajemen PS Pendidikan Matematika secara reguler 

mengadakan kegiatan pertemuan ilmiah yang dilaksanakan secara rutin (setiap Selasa, 

satu kali dalam seminggu). Kegiatan temu ilmiah biasanya mencakup seminar 

mahasiswa, seminar dosen, koordinasi dan diskusi tugas-tugas rutin dosen dan staf 

administrasi, pengembangan manajemen dan kebijakan program studi, serta 

pengembangan program, sehingga segala sesuatu yang direncanakan dan dilaksanakan di 

Program Studi Pendidikan Matematika diambil dari, dilaksanakan oleh, dan bermanfaat 

untuk seluruh sivitas akademika. Dengan demikian akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan manajemen PS Pendidikan Matematika telah dapat dijamin dengan baik. 
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Matriks Analisis SWOT Komponen Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu 

SWOT 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Strategi 

S 

1. Sistem kepemimpinan  musyawarah dan 

kebersamaan 

2. Pembagian kerja sesuai dengan 

kompetensi  

3. Status Unsri sebagai perguruan tinggi 

badan layanan umum (BLU) 

4. Adanya UPT Penjaminan Mutu pada 

tingkat universitas dan Unit Penjaminan 

Mutu pada tingkat fakultas, serta 

Penjaminan Mutu tingkat PS. 

5. Adanya SOP untuk berbagai kegiatan 

6. Adanya pengelolaan administrasi 

akademik berbasis ICT 

7. Adanya pertemuan ilmiah setiap minggu 

sebagai sarana membicarakan persoalan-

persoalan yang ada di PS. 

8. Evaluasi lulusan sudah mulai dan akan 

terus dilaksanakan. 

9. PS memiliki staf administrasi khusus. 

W 
1. Belum ada TUPOKSI program 

pembinaan kepemimpinan dan 

pengelolaan manajemen program 

studi 

2. Inisiatif ketua PS belum optimal, 

terutama dalam merencanakan 

kerjasama dengan pihak luar. 

 

O 

1. Adanya UU Guru dan 

Dosen  

2. Jasa sistem & metode 

pelatihan manajemen 

pendidikan tinggi yang 

tersedia luas. 

SO 

1. Menjalin kerja sama dengan pihak eksternal dalam 

rangka meningkatkan kualitas manajemen PS  

2. Mengembangkan sistem manajemen berbasis ICT 

WO 

Mengadakan pelatihan kepemimpinan dan pengelolaan 

manajemen program studi 

T 

1. Tuntutan akan kualitas 

semakin tinggi dan 

menguasai bahasa Inggris 

2. Pembentukan PS sejenis di 

institusi lain. 

3. Sistem pelayanan yang 

lebih baik pada perguruan 

tinggi lain 

4. Standar mutu pengelolaan 

institusi makin tinggi 

ST 

1. Memanfaatkan UPT Penjaminan Mutu dan Unit 

Penjaminan Mutu 

2. Mengefisienkan jalur birokrasi 

3. Meningkatkan pelayanan kegiatan mahasiswa 

4. Penerapan manajemen yang transparan, akuntabel dan 

kompetitif 

WT 

1. Mengadakan evaluasi berkala mengenai pelayanan 

dan pengelolaan PS secara mandiri 

2. Mengoptimalkan peran UPT Penjaminan Mutu dan 

Unit Penjaminan Mutu 
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C. MAHASISWA DAN LULUSAN 

1.  Sistem Rekruitmen dan Seleksi Calon Mahasiswa  

Penerimaan mahasiswa baru PS Pendidikan Matematika FKIP Unsri dilakukan 

melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Bidik Misi, 

jalur undangan, dan jalur USMPT (Ujian Saringan Masuk Perguruan Tinggi). Seleksi 

melalui jalur SBMPTN dilaksanakan di bawah koordinasi Forum Rektor se-Indonesia. 

Penerimaan melalui jalur USMPT dilaksanakan oleh Unsri melalui seleksi terhadap 

lulusan SMA/Sederajat. 

  

2.  Profil Mahasiswa 

Menurut daerah asal, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika berasal dari 

beberapa provinsi. Berdasarkan data Borang 3.1.1, daya saing calon mahasiswa makin 

meningkat. Hal ini menyebabkan latar belakang kemampuan akademik mahasiswa juga 

meningkat yang didukung oleh data IPK lulusan 3 tahun terakhir (Borang 3.1.1) 

walaupun masih mengalami fluktuasi. Selain itu masa studi semakin singkat (lampiran 1 

Evaluasi Diri) walaupun belum mencapai sasaran (maksimal 8 semester). Hal ini 

disebabkan oleh masa penulisan skripsi yang rata-rata masih di atas satu semester 

(lampiran 1 Evaluasi Diri). Penyebab lamanya masa penyelesaian skripsi selama ini 

antara lain karena banyak mahasiswa yang telah bekerja seperti mengajar di bimbingan 

belajar dan juga memiliki aktivitas lain di luar kampus. 

 

3.  Keterlibatan Mahasiswa dalam Berbagai Komisi yang Relevan 

Keterlibatan mahasiswa PS Pendidikan Matematika dalam berbagai kegiatan 

akademik relatif bagus. Upaya pengembangan diri mahasiswa dilakukan dengan 

melibatkannya dalam berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar kampus, seperti: 

(1) Kegiatan OPDIK bagi mahasiswa baru; (2) Kegiatan Praktik Kuliah Lapangan; (3) 

Panitia/peserta seminar, pelatihan, lokakarya, pertemuan ilmiah dan berbagai lomba; dan 

(4) keterlibatan mahasiswa dalam riset dan pengabdian bersama dengan dosen. Dari 

berbagai lomba yang diikuti, beberapa mahasiswa berhasil memperoleh penghargaan 

sebagai juara pada tingkat regional, nasional, dan internasional. 

 

4.  Kegiatan Ekstrakurikuler 

Aktivitas ekstrakurikuler merupakan bagian dari kehidupan kampus Mahasiswa 

PS Pendidikan Matematika untuk mengembangkan potensi diri mahasiswa, seperti 
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kepemimpinan, keorganisasian, kesehatan jasmani (olahraga), kesenian, kepramukaan, 

dan kerohanian. Keterlibatan Mahasiswa PS Pendidikan Matematika dalam 

keorganisasian meliputi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU), Badan 

Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF), Himpunan Mahasiswa Matematika (HIMMA), 

Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) “Al Barokah”, Lembaga Dakwah Kampus “Nadwah”,  

dan Pramuka. Selain itu, Mahasiswa juga terlibat dalam berbagai kegiatan lomba seperti 

Karya Tulis Ilmiah (LKTI), Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ), Pertandingan 

Olahraga, dan Pekan Raya Mahasiswa. Mahasiswa juga didorong untuk aktif dalam 

organisasi kemahasiswaan di luar kampus seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim 

Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen 

Indonesia (GMKI), Persatuan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), dan 

lain-lain.  

Beberapa kegiatan kemahasiswaan belum terkoordinasi dengan baik oleh PS. 

Kegiatan kemahasiswaan masih sebatas inisiatif mahasiswa sendiri. PS Pendidikan 

Matematika telah berupaya untuk mengembangkan dan membina kegiatan tahunan 

mahasiswa. Salah satu kegiatan yang sudah terkoordinasi dengan baik oleh PS adalah 

kegiatan tahunan Lomba Cerdas Cermat Matematika untuk siswa SMA se-Sumatera, 

Lomba Maraton Matematika untuk siswa SMP se-Sumatera, dan seminar nasional 

matematika untuk dosen, guru, dan mahasiswa. 

 

5.  Keberlanjutan Penerimaan Mahasiswa 

Keberlanjutan penerimaan mahasiswa dapat dilihat dari perkembangan minat 

calon mahasiswa terhadap PS Pendidikan Matematika. Seiring berlakunya Undang-

Undang Guru dan Dosen dan tingginya kebutuhan stakeholders akan lulusan PS, peminat 

PS Pendidikan Matematika semakin tinggi. Daya tampung PS Pendidikan Matematika 

per angkatan adalah 80 orang untuk program regular di kelas Indralaya dan kelas 

Palembang yang terdiri dari mahasiswa yang diterima melalui jalur SBMPTN, Bidik 

Misi, jalur undangan, dan jalur Ujian Saringan Masuk Perguruan Tinggi (USMPT). 

Jumlah calon mahasiswa yang mendaftar ulang menunjukkan fluktuasi dari tahun ke 

tahun. 
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6.  Pelayanan untuk Mahasiswa 

Mahasiswa merupakan aset dari PS Pendidikan Matematika. Untuk itu PS 

Pendidikan Matematika telah menyediakan layanan yang maksimal untuk menunjang 

kegiatan belajar mengajar dan pengembangan diri mahasiswa.  

Pelayanan akademik dan non akademik yang dilaksanakan di PS Pendidikan 

Matematika adalah dalam bentuk kepenasehatan akademik oleh dosen dan penasehat 

akademik (PA). Tugas pelayanan ini meliputi bimbingan pengisian KRS, bimbingan 

penyusunan makalah matematika (koloqium), bimbingan penyusunan tugas akhir 

(skripsi), dan bimbingan terkait kemajuan pencapaian hasil belajar mahasiswa. Dalam 

pelaksanaannya dosen menyediakan waktu di luar jam perkuliahan untuk dimanfaatkan 

oleh mahasiswa berkonsultasi baik di kampus Indralaya maupun di kampus Palembang, 

dan juga bimbingan melalui jejaring sosial seperti LINE, WhatsApp, dan Facebook. 

Frekuensi konsultasi minimal tiga kali dalam satu semester. Setiap konsultasi, mahasiswa 

membawa Portofolio Kepenasehatan Akademik untuk diisi oleh dosen PA yang 

bersangkutan. Pembimbingan oleh dosen PA tidak hanya terbatas pada masalah 

akademik saja, tetapi juga meliputi masalah non akademik, seperti melakukan konseling 

pribadi.  

Untuk mendukung kegiatan akademik, PS menyediakan pelayanan lain dalam 

rangka menunjang kegiatan belajar dan mengajar mahasiswa. PS Pendidikan Matematika 

telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai baik untuk proses belajar 

mengajar, maupun praktikum. PS menyediakan sarana laboratorium pendidikan 

matematika, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa dalam rangka mendukung 

kegiatan perkuliahan. PS juga menyediakan sistem jaringan komputer dan internet yang 

memudahkan mahasiswa untuk mengakses informasi akademik maupun informasi yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem informasi akademik 

merupakan salah satu informasi yang dapat diakses langsung oleh mahasiswa. Selain itu 

tersedia ruang baca prodi, fakultas dan perpustakaan universitas yang dapat digunakan 

oleh mahasiswa untuk mengakses referensi dalam rangka  menunjang kegiatan akademik. 

Sedangkan pelayanan lain dalam rangka mendukung kegiatan akademik mahasiswa dari 

faktor eksternal adalah dengan menyediakan fasilitas asrama, penyediaan beasiswa, serta 

kesehatan dan asuransi jiwa. 

Pelayanan lain yang disediakan PS dalam bidang non akademik meliputi 

pelayanan minat dan bakat (ekstrakurikuler) dan pembinaan softskill. Bentuk pelayanan 
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yang telah dilakukan sebagai sarana penyaluran minat dan bakat adalah adanya 

organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa Matematika 

(HIMMA) yang meliputi bidang kepemimpinan, olah raga, seni, dan kelompok ilmiah 

serta organisasi Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) yang fokus pada bidang kerohanian. 

Sedangkan bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan softskill adalah 

pelatihan kewirausahaan di tingkat universitas dan pelatihan kepemimpinan. 

 

7.  Kompetensi dan Etika Lulusan yang Diharapkan 

Kompetensi yang diharapkan dari lulusan PS Pendidikan Matematika terdiri dari 

kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi tambahan. Kompetensi 

utama bertujuan agar lulusan mampu menjadi guru matematika yang profesional dan 

berkualitas, mampu bersaing secara global, menguasai ipteks serta mampu melakukan 

penelitian di bidang Pendidikan Matematika dan menerapkan hasilnya dalam 

pembelajaran matematika. Kompetensi pendukung bertujuan agar lulusan mampu 

menggunakan matematika untuk mengkomunikasikan ilmu secara lisan maupun tertulis, 

mampu mengembangkan model pembelajaran dan materi ajar matematika yang inovatif, 

dan menguasai manajemen kependidikan untuk mendukung jenjang karir. Sedangkan 

kompetensi tambahan bertujuan agar lulusan mampu berkomunikasi dalam bahasa 

Inggris baik lisan maupun tulisan. Kompetensi-kompetensi lulusan di atas ditentukan 

berdasarkan masukan dari pengguna lulusan. 

Etika yang diharapkan dari lulusan PS Pendidikan Matematika yaitu sebagai 

pendidik lulusan diharapkan dapat menjadi teladan bagi anak didiknya dan masyarakat 

sekitarnya, mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi, dan mampu beradaptasi 

dalam berbagai situasi dan kondisi. 

 

8.  Hasil Pembelajaran 

Secara umum, proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh program studi 

Pendidikan Matematika sudah efektif dalam mencapai tujuan. Hal ini terlihat dari 

beberapa indikator, yaitu: (1) rata-rata IPK mahasiswa tiga tahun terakhir di atas 3,0; (2) 

sebanyak 66,67% mahasiswa yang menyelesaikan studi kurang dari 8 semester; (3) masa 

tunggu lulusan 2,71 bulan; dan (4) tingkat kepuasan pengguna tinggi (lampiran 1 

Evaluasi Diri). 
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9.  Kepuasan Pemanfaatan Lulusan dan Keberlanjutan Penyerapan Lulusan 

Berdasarkan hasil tracer study, sebagian besar mahasiswa program studi 

Pendidikan Matematika sudah mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, yakni sebagai guru 

honorer di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Hal ini mengakibatkan masa tunggu 

hanya 2,71 bulan (Borang 3.3.2). Ini dapat dijadikan bahan untuk promosi PS Pendidikan 

Matematika. Umumnya lulusan PS Pendidikan Matematika mendapatkan pekerjaan 

sebagai pendidik profesional di sekolah maupun perguruan tinggi. Hanya sedikit lulusan 

yang bekerja di luar bidang pendidikan, antara lain sebagai peneliti di lembaga penelitian 

matematika, bank, dan lembaga swasta lainnya. 

Berdasarkan hasil angket pengguna alumni, lebih dari 50% memiliki tingkat 

kepuasan yang tinggi terhadap lulusan PS Pendidikan Matematika. Berdasarkan data 

angket yang disebar ke sekolah sampel untuk menjaring data kepuasan pengguna lulusan 

berupa tanggapan pihak pengguna, diperoleh informasi bahwa 100% pengguna 

menyatakan kemampuan lulusan PS Pendidikan Matematika adalah  baik dan sangat 

baik. Aspek yang dinilai dalam angket ini meliputi integritas diri, kemampuan 

profesional, kemampuan bekerjasama, kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan 

menggunakan ICT, kemampuan komunikasi dan pengembangan diri. Di antara aspek-

aspek ini, nilai yang paling rendah adalah aspek penguasaan bahasa Inggris, disusul oleh 

aspek kemampuan menggunakan ICT dalam pembelajaran.  

Pada awalnya pelacakan lulusan PS Pendidikan Matematika FKIP Universitas 

Sriwijaya masih dilakukan secara insidental. Akan tetapi, untuk saat ini pelacakan 

lulusan telah dilakukan secara berkala dan terprogram. Mekanisme pelacakan lulusan 

yang dilakukan melaui online di website www.tracerstudy.unsri.ac.id. Pelacakan ini 

meliputi beberapa hal antara lain kesesuaian pekerjaan lulusan dengan kompetensi yang 

diperoleh di PS ,masa tunggu lulusan dan penghasilan pertama lulusan. Oleh sebab itu, 

studi penelusuran alumni (Tracer Study) memberikan kesempatan kepada lulusan untuk 

memberikan masukan bagi perbaikan, pengembangan dan kemajuan PS Pendidikan 

Matematika, baik sistem pembelajaran maupun kurikulum berkaitan kompetensi lulusan 

dan tuntutan dunia kerja.  

 

10. Produk Program Studi Pendidikan Matematika 

Sampai saat ini, produk yang dihasilkan program studi adalah berupa hasil 

penelitian dosen dan mahasiswa serta perangkat dan media pembelajaran baik ICT 

maupun non ICT. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa didapat dari kegiatan penelitian 

http://www.tracerstudy.unsri.ac.id/
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oleh dosen, kegiatan penelitian dosen bersama mahasiswa, kegiatan penelitian mahasiswa 

dalam rangka penyelesaian tugas akhir dan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI). 

Sedangkan perangkat pembelajaran, media pembelajaran dan CD pembelajaran yang 

memuat media pembelajaran ICT dihasilkan dari tugas mata kuliah workshop dan ICT. 
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Matriks Analisis SWOT Komponen Mahasiswa dan Lulusan 

SWOT 
 

 

Strategi 

S 

1. Daya saing calon mahasiswa 

semakin tinggi 

2. Daya saing lulusan tinggi 

3. Adanya organisasi 

kemahasiswaan di kampusyang 

aktif mengadakan kegiatan 

kemahasiswaan baik kegiatan 

akademik maupun non 

akademik 

4. Mahasiswa berasal dari 

berbagai daerah di Indonesia 

W 
1. Kemampuan mahasiswa memahami 

referensi berbahasa Inggris rendah 

2. Kemampuan lulusan berbahasa Inggris 

masih rendah 

3. Kemampuan lulusan menggunakan ICT 

dalam pembelajaran masih rendah 

O 

1. UU Guru dan Dosen 

2. Banyak lulusan SMA 

3. Banyak lapangan pekerjaan yang 

memerlukan guru matematika profesional 

4. Tersedia beasiswa untuk melanjutkan studi 

ke jenjang yang lebih tinggi  

5. Banyak lulusan SMA 

6. Banyak lapangan pekerjaan yang 

memerlukan guru matematika profesional 

7. Ketersediaan beasiswa untuk melanjutkan 

studi ke jenjang yang lebih tinggi 

SO 

1. Promosi dan sosialisasi program studi ke 

SMA 

2. Membangun kerjasama dengan lembaga 

pendidikan yang membutuhkan guru 

profesional 

3. Menyiapkan mahasiswa untuk siap 

mengahdapi dunia kerja melalui kegiatan 

organisasi 

4. Membekali mahasiswa dengan kemampuan 

melanjutkan studi lanjut 

 

WO 

1. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan 

penggunaan ICT dalam pembelajaran melalui 

kerjasama dengan lembaga lain 

2. Menjaring calon mahasiswa yang mempunyai 

kemampuan berbahasa Inggris 

T 

 

Banyaknya lulusan LPTK sejenis 
ST 

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran 

2. Meningkatkan kualitas bimbingan 

WT 

1. Mengembangkan pembelajaran berbahasa Inggris 

2. Mengembangkan pembelajaran berbasis ICT 
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D.  SUMBER DAYA MANUSIA 

Sistem seleksi dan penerimaan untuk tenaga dosen dan tenaga kependidikan di 

Unsri diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2002 tentang Pengadaan 

Pegawai Negeri Sipil dimana secara teknis pelaksanaan peraturan ini diatur berdasarkan 

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 

2002. 

Dalam sistem seleksi dan penerimaan tenaga kependidikan dan dosen, tahap 

pertama diawali dengan usulan Ketua Program Studi kepada fakultas tentang jumlah 

tenaga kependidikan dan dosen yang dibutuhkan Program Pendidikan Matematika FKIP 

Unsri. Apabila Fakultas menyetujui jumlah dosen yang diusulkan oleh Program Studi, 

Dekan akan meneruskan usulan tenaga dosen tersebut ke tingkat Universitas. 

Selanjutnya, Unsri membentuk tim seleksi yang berasal dari tingkat Universitas, 

Fakultas, dan Program Studi. Tim Seleksi inilah yang akan menyelenggarakan dan 

melaksanakan proses dan teknis seleksi penerimaan dosen baru. 

Proses seleksi diawali dengan pengumuman Rektor tentang penerimaan CPNS, 

misalnya pengumuman Rektor No.3234/UN9/KP.5.e/2014 tentang penerimaan CPNS di  

lingkungan Unsri tahun 2014, sesuai dengan formasi yang ada. Rekrutmen dosen 

dilakukan pada tingkat universitas yang formasinya ditentukan dengan memperhatikan 

usulan program studi melalui dekan. Prosedur rekrutmen ini meliputi langkah-langkah 

sebagai berikut: (1) calon dosen menyampaikan lamaran ke Universitas; (2) universitas 

memberikan disposisi ke Ketua PS melalui dekan dan ketua jurusan; (3) PS melakukan 

analisis kebutuhan dosen yang didasarkan pada rasio jumlah dosen-mahasiswa melalui 

rapat PS; dan (4) bila hasilnya menunjukkan perlu penambahan, PS memberikan 

rekomendasi ke dekan untuk diteruskan ke Rektor. Selanjutnya seleksi dan penerimaan 

dilakukan oleh universitas. Sementara itu, rekrutmen tenaga pendukung sepenuhnya 

merupakan wewenang universitas. 

Pembagian beban tugas mengajar dosen didasarkan atas rumpun bidang keahlian, 

yaitu rumpun statistika, aljabar, analisis, matematika terapan, geometri dan Pendidikan 

Matematika. Beban tugas mengajar dan membimbing didistribusikan secara merata. 

Pembagian tugas tenaga pendukung sepenuhnya diatur oleh PS. Dosen tetap PS 

Pendidikan Matematika yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS berjumlah 18 

dosen yang terdiri dari 14 dosen PNS dan 4 dosen non PNS. Dari 18 dosen tersebut 6 

dosen ahli matematika, 11 ahli Pendidikan Matematika dan 1 ahli teknik informatika. 

Kualifikasi dosen PS Pendidikan Matematika terdiri 10 dosen yang berkualifikasi S3, 8 
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dosen yang berkualifikasi S2 (1 dosen sedang menempuh S3). Berdasarkan jabatan 

akademik, terdiri atas 2 guru besar, 6 lektor kepala, 4 lektor, 1 asisten ahli, 5 tenaga 

pengajar. 

Ditinjau dari masa kerjanya, terdapat 10 orang dosen dengan masa kerja lebih dari 

20 tahun, 3 orang dosen dengan masa kerja antara 10 dan 20 tahun, dan 5 orang baru dua 

tahun. Saat ini terdapat 11 orang dosen yang sudah memperoleh sertifikat pendidik 

profesional. 

PS Pendidikan Matematika mempunyai 2 orang staff administrasi khusus PS. PS 

Pendidikan Matematika menggunakan tenaga pendukung yang ada di fakultas dan 

universitas, yang terdiri atas 4 orang teknisi laboratorium (1 orang berkualifikasi D3 dan 

3 orang berkualifikasi SMA), dan 15 orang tenaga administrasi (2 orang berkualifikasi 

S1, 12 orang berkualifikasi S1, 1 orang D3), serta 25 orang petugas perpustakaan (satu 

orang berkualifikasi S2, 9 orang berkualifikasi S1, 7 orang berkualifikasi D4, 6 orang  

berkualifikasi D3, 2 orang berkualifikasi D2). (Borang Tabel 4.6.1).  

Di bidang karya akademik dosen PS Pendidikan Matematika terus berupaya 

meningkatkan diri dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Produk dari upaya 

tersebut berupa hasil penelitian dan karya ilmiah (Borang Tabel 6.2.2 dan 7.1.3).  

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah penelitian yang dilakukan oleh 

dosen sebanyak 34 judul penelitian (Borang Tabel 6.2.2.). Data tersebut menunjukkan 

bahwa produktivitas dosen dalam penelitian di PS Pendidikan Matematika sudah baik. 

Untuk keberlanjutan penelitian, perlu ditingkatkan jumlah dan kualitas proposal 

penelitian agar dapat didanai oleh berbagai sumber dana.  

Dalam tiga tahun terakhir ini, artikel ilmiah yang dihasilkan/dipublikasikan dosen 

PS Pendidikan Matematika berjumlah 82 artikel (5 tingkat lokal, 23 tingkat nasional, dan 

54 tingkat internasional) (Borang, Tabel 7.1.3.). Secara kuantitas publikasi artikel ilmiah 

ini masih dirasakan rendah dan perlu peningkatan melalui berbagai upaya yang relevan. 

Peraturan kerja dan kode etik pada PS Pendidikan Matematika mengacu kepada 

peraturan dan perundang-undangan pegawai negeri sipil, baik untuk dosen maupun staf 

pendukung. Khusus yang menyangkut pelaksanaan kegiatan akademik, peraturan 

mengacu kepada buku pedoman fakultas maupun universitas. 

Program studi Pendidikan Matematika melakukan pembinaan dan pengembangan 

sumber daya manusia (dosen dan karyawan) untuk meningkatkan kinerja dan 

kompetensinya demi mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah dicanangkan. 

Pengembangan staf di PS Pendidikan Matematika berorientasi kepada peningkatan 
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profesionalisme. Pelaksanaannya dengan cara memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada dosen maupun staf pendukung untuk mengembangkan diri melalui berbagai 

kegiatan seperti mengikuti pendidikan lanjut (S3), lokakarya, seminar, kursus, pelatihan 

dan lain-lain yang dilaksanakan dalam lingkungan Universitas Sriwijaya, dalam negeri, 

maupun luar negeri. 

PS memfasilitasi dosen PS untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, 

baik lembaga pemerintah maupun swasta. Hasilnya adalah dosen-dosen PS Pendidikan 

Matematika beberapa diantaranya dibutuhkan sebagai konsultan, instruktur, narasumber 

dan fasilitator (Borang Tabel,  7.3.1). 

Keberlajutan pengadaan dosen dilakukan dengan analisis ketenagaan dan 

penyiapan kader dosen muda dalam berbagai bidang keahlian di PS Pendidikan 

Matematika. Pemanfaatan potensi sumber daya manusia yang ada di PS dilakukan 

dengan memberdayakan dosen dan tenaga pendukung sesuai bidang keahliannya. 
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Matriks Analisis SWOT Komponen Sumber Daya Manusia 

 

SWOT 
 

 

Strategi 

S 

1. Sebagian besar bidang keahlian 

dosen sesuai dengan PS. 

2. Adanya program pengembangan 

staf pengajar  S3.  

3. 55,55% dosen berpendidikan S3 

 

W 
1. Kemampuanmanajemenpembimbinga

n akademik masih rendah. 

2. Jumlah dan kualifikasi teknisi kurang 

memadai. 

O 

1. Adanya beasiswa studi, S3 dan dana 

penelitian, pengabdian. 

2. Adanya program kemitraan dengan 

pemerintah dan swasta 

3. Adanya tawaran non-degree training dalam 

dan luar negeri 

 

SO 

1. Meningkatkan program pengembangan staf 

pengajar S2 dan S3. 

2. Meningkatkan kualifikasi akademik melalui 

pemetaan dosen 

3. Mengembangkan program kemitraan. 

WO 

1. Memberikan pelatihan  teknisi laboratorium 

2. Memberi pelatihan manajemen pembimbingan 

akademik melalui non-degree training. 

T 

 

Adanya dosen seprofesi yang proaktif dari 

lembaga sejenis lainnya 

ST 

1. Menjalin kerjasama kemitraan dalam 

meningkatkan kemampuan akademik 

2. Mengembangkan program kemitraan untuk 

menerapkan karya akademik dosen. 

WT 

1. Meningkatkan kualitas  manajemen pembimbingan 

melalui non-degree training 

2. Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian dosen 

melalui program kemitraan. 
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E. KURIKULUM PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK 

1.  Kurikulum 

Kurikulum Program Studi (Prodi) Pendidikan Matematika FKIP Universitas 

Sriwijaya (Unsri) semula mengacu pada Kurikulum LPTK yang disusun oleh TIM 

Konsorsium MIPA Dasar tahun 1996. Stuktur kurikulum tersebut dinilai kurang efektif, 

karena terdapat beberapa mata kuliah yang kurang relevan dengan tujuan program studi. 

Bertitik tolak dari keadaan tersebut pada tahun 2004 dilaksanakan lokakarya untuk 

merevisi kurikulum yang berlaku dan merancang kurikulum baru (Kurikulum 2004) yang 

difokuskan pada relevansi mata kuliah dengan tujuan program studi.  

Dengan adanya kurikulum 2006 di sekolah menengah, kurikulum 2004 prodi 

pendidikan matematika dirasa kurang cocok dengan tuntutan yang ada pada kurikulum 

2006 tersebut. Karena itu, pada tahun 2011 kurikulum 2004 direvisi agar sesuai dengan 

kebutuhan pengguna lulusan (stakeholder). Kurikulum 2011 yang diberlakukan untuk 

mahasiswa angkatan 2011/2012. 

Dalam kurikulum 2011, Prodi Pendidikan Matematika menyelenggarakan 

Program Pendidikan Strata 1 (S1) menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) dengan 

total sks sebanyak 147 sks yang dikelompokkan ke dalam : 

1) Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang berjumlah 6 sks (4,1%), adalah 

kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia 

yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 

luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan.  

2) Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) yang berjumlah 17 sks (11,5%), 

adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk 

memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.  

3) Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB) yang berjumlah 98 sks (66,7%), adalah 

kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli 

dengan kekaryaan berdasarkan pada ilmu dan keterampilan yang dikuasai.  

4) Mata kuliah Prilaku Berkarya (MPB) yang berjumlah 20 sks (13,6%), adalah 

kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan 

perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian 

berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.  
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5) Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) yang berjumlah 6 sks (4,1%), 

adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk 

memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam 

berkarya.  

Dengan terbitnya Perpres No. 8/2012 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI), PS pendidikan matematika merevisi kurikulum 2011 menjadi kurikulum 2014. 

Selain mengacu pada visi, misi dan tujuan prodi, kurikulum ini juga mengacu pada 

deskripsi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan dijadikan acuan dalam 

penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional, 

serta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sesuai dengan 

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.  
 

 

 

 

2.  Pembelajaran 

Saat ini PS Pendidikan Matematika menggunakan Sistem Kredit Semester dengan 

total beban studi sebanyak 144 sks termasuk mata kuliah Pengembangan dan 

Pengemasan Perangkat Pembelajaran (P4) dan skripsi.  

Sesuai dengan misi PS Pendidikan Matematika, misi pembelajaran yang 

dilakukan adalah untuk menghasilkan sarjana Pendidikan Matematika yang berkualitas 

serta mampu mengabdikan diri pada dunia pendidikan dan pengajaran secara profesional 

baik pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi, 

serta mampu dan terampil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

bidang kependidikan. Untuk menjalankan misi tersebut, PS Pendidikan Matematika telah 

merancang proses pembelajaran yang mengarah pada penguasaan kompetensi lulusan 

sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya rancangan pembelajaran ini 

didukung oleh tenaga dosen yang seluruhnya telah memenuhi kualifikasi akademik dan 

memiliki bidang keahlian yang sesuai (Borang Tabel 4.3.1 dan Tabel 4.3.2).  

 Proses pembelajaran di PS Pendidikan Matematika dimulai dengan 

pembimbingan pengisian kartu rencana studi oleh dosen pembimbing akademik untuk 

menentukan pilihan dan penetapan jumlah mata kuliah yang berhak diambil pada 

semester berikutnya berdasarkan IPK semester sebelumnya, serta mengarahkan 

pengambilan mata kuliah pilihan yang sesuai dengan bidang minat penelitian yang akan 

ditekuni mahasiswa. Pembimbingan ini bertujuan untuk mengoptimalkan hasil belajar. 

Selain itu, pembimbingan juga ditujukan untuk memberikan motivasi, saran, dan 
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mencoba menyelesaikan permasalahan non akademik mahasiswa yang berdampak pada 

prestasi akademik mahasiswa.  

Pengajaran yang dilakukan di PS matematika dimulai dengan menyusun Rencana 

Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) dan Satuan Acara Perkuliahan 

(SAP). Penyusunan perangkat perkuliahan ini merujuk pada kurikulum dan capaian 

pembelajaran. Untuk mengetahui apakah perkuliahan sesuai dengan RPKPS dan SAP 

yang telah dibuat, PS menyediakan form isian tentang materi yang diajarkan, jam masuk, 

jam keluar, yang diisi oleh dosen pengampu. Evaluasi RPKPS dan SAP dilihat dari: 

kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian strategi dan metode dengan 

tujuan pembelajaran, ketepatan penggunaan media pengajaran, ketepatan alat evaluasi. 

Selain pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, PS Pendidikan Matematika juga 

memanfaatkan laboratorium komputer, laboratorium pendidikan matematika dan 

laboratorium microteaching. 

Pada kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan dengan cara tatap muka, dosen 

telah menggunakan proyektor LCD. Untuk menambah pemahaman dan wawasan 

keilmuan tentang mata kuliah yang diikuti, mahasiswa diberi tugas mencari referensi 

melalui internet yang tersedia diruang ICT fakultas, atau di perpustakaan universitas. 

Kegiatan perkuliahan ada yang digunakan dengan memanfaatkan fasilitas internet, yaitu 

melalui elearning. Website yang digunakan dosen adalah Moodle yang difasilitasi oleh 

pihak universitas yaitu MoDELss (Moodle E-Learning for Sriwijaya Student) dengan 

alamat URL https://elearning.unsri.ac.id. 

PS Pendidikan Matematika menggunakan pedoman akademik fakultas untuk 

menentukan penilaian akhir hasil perkuliahan mahasiswa. Mahasiswa yang kehadirannya 

kurang dari 80% tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester. Komponen-

komponen yang digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar mahasiswa meliputi tugas 

harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Komponen-komponen penilaian 

ini diberitahukan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan. Mahasiswa yang 

berkeberatan dengan penilaian yang telah dilakukan oleh dosen pengampu dapat 

mengajukan keberatan dengan meminta penjelasan tentang penilaian kepada dosen 

pengampu. 

Untuk  membekali mahasiswa sebagai calon guru matematika, PS Pendidikan 

Matematika menyusun kegiatan pembinaan prilaku berkarya melalui matakuliah 

Pengembangan dan Pengemasan Perangkat Pembelajaran (P4) yang dilaksanakan di 
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dalam kampus dengan menggunakan laboratorium (microteaching) dan dilaksanakan di 

sekolah-sekolah mitra.   

 

3.  Suasana Akademik 

Sarana dan prasana baik yang ada ditingkat universitas maupun di tingkat fakultas 

dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan akademik untuk melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. Misalnya, sarana teleconference yang dimiliki unsri telah 

banyak digunakan oleh dosen Unsri untuk mengadakan komunikasi akademik dengan 

berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Beberapa dosen PS 

Pendidikan Matematika telah menggunakan ICT untuk berkomunikasi dengan 

mahasiswa dan kolega melalui MoDELss Unsri, email, LINE, WhatsApp, atau Facebook.  

Untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif, universitas telah 

menyediakan dana khusus untuk kegiatan ilmiah, seperti dana penelitian, dana 

pengabdian, bantuan mengikuti seminar, konferensi, bantuan penulisan karya ilmiah 

(skripsi, tesis dan disertasi), bantuan biaya studi lanjut bagi dosen. Selain dari itu, 

universitas juga menyediakan program untuk meningkatkan suasana akademik kampus, 

antara lain:  program peningkatan pelayanan kepada mahasiswa melalui pelatihan 

Applied Approach (AA) dan pekerti, program peningkatan kemampuan penulisan 

proposal bagi dosen melalui pelatihan penulisan proposal secara berkala, program 

peningkatan kemampuan penguasaan bahasa Inggris melalui pelatihan bahasa Inggris di 

Lembaga Bahasa Unsri. 

Kegiatan ilmiah yang dilakukan dosen PS Pendidikan Matematika sudah 

melibatkan mahasiswa dalam kegiatan seminar nasional, penelitian dan pengabdian, serta 

lomba matematika. Kegiatan-kegiatan ini  menjadikan suasana hubungan mahasiswa dan 

dosen semakin akrab.   
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Matriks Analisis SWOT Komponen Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 

SWOT 
 

 

 

 

 

 

 

Strategi 

S 
 

1. Kurikulum nasional bersifat 

fleksibel. dan memenuhi standar 

kompetensi profesi guru. 

2. Kurikulum dievaluasi secara 

berkala sesuai dengan relevansi 

lulusan 

3. Adanya pelatihan penulisan 

proposal penelitian secara 

berkala pada tingkat universitas 

4. Proses pembelajaran dievaluasi 

oleh program studi melalui rapat, 

angket dosen dan mahasiswa 

5. Adanya kegiatan PS yang 

menjadikan suasana akademik 

yang kondusif. 

6. Adanya model pembimbingan 

mahasiswa. 

W 
1. Belum adanya akses jurnal pendidikan 

bertaraf internasional. 
2. Matakuliah pilihan kurang berorientasi 

ke masa depan 
3. Jumlah substansi praktikum kurang 

memadai 

O 

1. Adanya UU Guru dan Dosen 

2. Kebutuhan sekolah tentang pelayanan 

peningkatan kualitas pembelajaran 

Matematika  

3. Adanya tawaran dana riset dari lembaga lain.  

SO 

1. Menjalin kerjasama kemitraan dalam 

penelitian dan penerapan hasil penelitian. 

2. Melaksanakan lokakarya kurikulum 

3. Mengembangkan program kemitraan untuk 

membina guru profesional 

WO 

1. Pelatihan pola pembimbingan mahasiswa 

menyelesaiakan skripsi. 

2. Merancang program penelitian yang melibatkan 

mahasiswa 

T 

 

1. Adanya lembaga sejenis yang telah memiliki 

akreditasi baik dan sangat baik.  

2. Kualitas layanan lembaga sejenis lainnya 

semakin baik  

ST 

1. Meningkatkan relevansi kurikulum. 

2. Meningkatkan daya saing lulusan melalui 

pemanfaatan pengajaran berbasis ICT dan 

model-model pengajaran modern 

3. Memperluas kegiatan mahasiswa dibidang 

akademik melalui kemitraan 

 

WT 

1. Meningkatkan layanan pembimbingan mahasiswa. 

2. Meningkatkan akses dosen terhadap jurnal 

pendidikan bertaraf internasional. 

3. Menerapkan pengajaran berbasis ICT  

4. Menerapkan model pengajaran modern 
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F. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN SISTEM INFORMASI  

 

1.  Pembiayaan

Sumber dana untuk kegiatan operasional program studi Pendidikan Matematika 

sepenuhnya dikelola oleh sub bagian keuangan di tingkat fakultas. Sumber keuangan 

utama berasal dari SPP dari mahasiswa. Untuk kegiatan KKN, Praktik Kependidikan 

(P4) dan Ujian Sarjana, keuangan terpisah dari SPP. Keuangan KKN dikelola oleh 

Universitas, keuangan P4 dan Ujian sarjana dikelola oleh Fakultas. Pembayaran 

keuangan dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh pihak Universitas Sriwijaya.  

Apabila program studi memerlukan pembiayaan untuk kegiatan akademik, seperti 

untuk pembelian bahan segar bagi kegiatan praktikum, rapat program, bantuan biaya 

seminar dosen, dana untuk kuliah lapangan maka program studi mengajukan usulan 

kepada pimpinan fakultas terlebih dahulu. Droping dana yang disetujui lalu diteruskan 

kepada panitia kegiatan akademik yang telah dibentuk untuk digunakan sebagaimana 

yang telah dianggarkan. Mulai tahun 2016, program studi dapat langsung mengusulkan 

keperluan pembiayaan akademik pada pihak Universitas yang dikoordinir oleh ketua 

jurusan melalui website SIRENA Universitas Sriwijaya. Begitu juga untuk pembiayaan 

laboratorium pendidikan matematika, ketua lab diberikan account tersendiri untuk 

langsung mengusulkan pembiayaan kegiatan laboratorium melalui website SIRENA 

Universitas Sriwijaya. 

Pengelolaan dan pertanggungjawaban pendanaan kegiatan akademik yang 

diusulkan oleh program studi menjadi tanggung jawab panitia pelaksana kegiatan dan 

disetujui oleh program studi. Laporan kegiatan dan laporan keuangan masing-masing 

kegiatan diserahkan kembali kepada sub bagian keuangan fakultas, yaitu bendahara, 

dengan menyertakan bukti-bukti fisik (kuitansi) penggunaan keuangan sesuai dengan 

jumlah anggaran yang  diterima.  

 

2.  Sarana dan Prasarana 

a.  Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Universitas Sriwijaya memiliki dua kampus, masing-masing berlokasi di 

Palembang dan di Indralaya. Kampus di Indralaya, 32 km dari pusat kota Palembang, 

mulai digunakan sejak tahun akademik 1993/1994. Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) berlokasi di dua tempat, demikian halnya dengan program studi-

program studi yang ada di fakultas. Program studi terbagi menjadi dua lokasi, yakni 
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program studi Pendidikan Matematika kampus Palembang dan program studi Pendidikan 

Matematika kampus Indralaya. 

Di kampus Indralaya, fakultas memiliki empat  gedung utama untuk kegiatan 

akademik dengan pembagiannya sebagai berikut: (1) gedung A dan gedung B untuk 

ruang dosen FKIP Universitas Sriwijaya; (2) gedung C untuk ruangan kuliah; dan (3) 

gedung D untuk ruangan jurusan dan prodi di lingkungan FKIP Unsri serta ruangan kelas 

di lantai 2 dan 3  . Sementara itu, pusat administrasi fakultas seluruhnya dilaksanakan di 

gedung fakultas, dan berbagai laboratorium program studi juga terdapat di lingkungan 

fakultas.  

Prasarana dikelola oleh fakultas dan universitas sedangkan pemanfaatannya 

dikoordinasi oleh ketua jurusan bekerja sama dengan ketua program studi serta bagian 

perlengkapan. Pengadaan dan perbaikan prasarana dilakukan oleh fakultas dan 

universitas. Laboratorium pendidikan matematika dikelola oleh seorang ketua lab. 

Manajemen program studi Pendidikan Matematika dilaksanakan sepenuhnya 

dalam ruang ketua program studi. Ruang ketua program studi yang berlokasi di gedung D 

fakultas berukuran 40 m
2
 dan ditempati oleh satu ketua program studi dan satu tenaga 

administrasi. 18 dosen program studi Pendidikan Matematika menempati ruangan-

ruangan di gedung A dengan ukuran 4 m
2
 untuk masing-masing dosen. Jumlah ruangan 

dosen program studi Pendidikan Matematika telah sangat memadai. Kelebihan ini salah 

satunya dapat mendukung aktivitas pelayanan bimbingan dan konsultasi kepada 

mahasiswa.  

Selain laboratorium pendidikan matematika, program studi Pendidikan 

Matematika juga memiliki laboratorium komputer yang berlokasi di kampus Indralaya 

dan kampus Palembang, berukuran seluas 48 m
2
 untuk kampus Inderalaya dan 80 m

2
 

untuk kampus Palembang yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan matakuliah 

berbasis komputer, seperti Program Komputer, Aplikasi Program Komputer, Metode 

Statistika, dan ICT untuk Pembelajaran. Laboratorium komputer ini digunakan bersama-

sama dengan program studi lain di lingkup fakultas. 

Program studi Pendidikan Matematika yang berlokasi di kampus Palembang 

memiliki 1 ruang ketua program studi yang berukuran 20 m
2
 dan satu laboratorium 

pendidikan matematika berukuran 60 m
2
. 
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b.  Ketersediaan dan Kualitas Gedung, Ruang Kuliah, Laboratorium, 

Perpustakaan 

Kegiatan perkuliahan mahasiswa program studi Pendidikan Matematika 

dilaksanakan di dua kampus, yaitu di kampus Indralaya dan di kampus Palembang. 

Program studi Pendidikan Matematika disediakan 11 ruangan perkuliahan untuk kampus 

Indralaya, yang terletak di dua gedung kuliah, yakni gedung C dan gedung D. Untuk 

kampus Palembang Program studi Pendidikan matematika disediakan 8 ruang untuk 

kuliah, yang terletak di dua gedung kuliah, yakni gedung A dan gedung B. Gedung 

kuliah berkualitas baik, mampu menampung 45 mahasiswa, dan dilengkapi dengan 

pendingin ruangan dan Wifi.  

Selain menggunakan gedung kuliah milik program studi, mahasiswa Pendidikan 

Matematika menggunakan 1 laboratorium pendidikan matematika yang berukuran 88 m
2
, 

2 laboratorium komputer yang masing-masing berlokasi di kampus Palembang dan di 

kampus Indralaya (masing-masing berukuran 48 m
2 

dan 80 m
2
), dan 3 ruang 

microteaching seluas 60 m
2 

yang pemanfaatannya bersama mahasiswa program studi 

lain. 

Laboratorium pendidikan matematika berisi berbagai media/alat peraga 

pembelajaran untuk mata pelajaran matematika sekolah. Beberapa media pembelajaran 

adalah media pembelajaran buatan mahasiswa program studi Pendidikan Matematika. 

Laboratorium pendidikan matematika juga dilengkapi dengan multimedia berbasis 

komputer. Kualitas gedung baik, dilengkapi dengan pendingin ruangan, dan mampu 

menampung 45 mahasiswa. Sementara itu, laboratorium komputer dilengkapi dengan 30 

unit PC (personal computer) yang dapat digunakan mahasiswa untuk praktikum 

beberapa matakuliah, seperti Program Komputer, Aplikasi Program Komputer, Metode 

Statistika, dan ICT untuk Pembelajaran. Penggunaan rata-rata setiap ruangan sekitar 4 

jam/hari selama semester ganjil dan genap.  

Mahasiswa dapat memperoleh bahan bacaan melalui peminjaman di 

perpustakaan, baik yang dikelola universitas maupun yang dikelola fakultas. Di samping 

itu, program studi Pendidikan Matematika menyediakan beberapa koleksi sumber bacaan 

yang berupa buku teks, laporan hasil penelitian dosen, dan skripsi/tesis/disertasi yang 

dapat digunakan oleh mahasiswa program studi dan dosen.  

 

c.  Fasilitas Komputer dan Pendukung Pembelajaran dan Penelitian 

Fasilitas utama untuk menunjang proses pembelajaran di seluruh program studi di 
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FKIP Universitas Sriwijaya adalah laptop, LCD, OHP, slide projector, komputer, 

internet, alat dan bahan praktikum, serta literatur di ruang baca. Selain itu, fakultas juga 

menyediakan fasilitas tambahan bagi mahasiswa, yaitu bus mahasiswa/dosen, kereta api 

mahasiswa/dosen, laboratorium alam yang terdiri dari 60 jenis koleksi tumbuhan dan 

125 tromol penyimpanan spesimen yang dapat digunakan sebagai herbarium, musholla, 

lapangan dan peralatan olahraga, gazebo, koperasi mahasiswa, dan gedung serbaguna. 

Selain itu, universitas menyediakan klinik kesehatan bagi mahasiswa dan dosen. 

Fakultas menyediakan layanan internet yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan 

dosen disetiap ruang kuliah. Mahasiswa program studi dapat juga menggunakan internet 

melalui PC yang terdapat di laboratorium komputer maupun melalui beberapa unit PC 

yang terdapat di fakultas, ataupun melalui berbagai media lainnya. Akses internet dapat 

digunakan rata-rata 8 jam/hari.  

Universitas menyediakan sarana transportasi yang menghubungkan Palembang dan 

Indralaya, berupa satu rangkaian kereta api dan 40 unit bus mahasiswa yang beroperasi 

setiap hari. Universitas juga bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam 

menyediakan sarana transportasi berupa bus full AC yang dapat digunakan oleh 

mahasiswa program studi Pendidikan Matematika. 

Sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran tersebut telah dimanfaatkan 

secara optimal oleh mahasiswa program studi Pendidikan Matematika. Ke depan, 

berbagai sarana prasarana ini akan lebih diperbarui sehingga dapat dimanfaatkan secara 

lebih baik lagi. 

 

d.  Kesesuaian dan Kecukupan Sarana dan Prasarana 

Secara umum fakultas menerapkan aturan bahwa semua bangunan yang ada di 

lingkungan fakultas dapat dimanfaatkan secara bersama oleh semua program studi 

dilingkungan fakultas kecuali bangunan khusus yang spesifik untuk unit-unit tertentu. 

Untuk ruang perkuliahan fakultas telah membagi gedung-gedung kuliah perjurusan. 

Ruang-ruang kuliah dikelola langsung oleh program studi dan berkoordinasi langsung 

dengan jurusan.  

Prasarana sebagai unsur pendukung kelancaran kegiatan program studi 

menyangkut akademik, pelayanan administrasi, maupun untuk kegiatan tambahan 

lainnya dilihat dari jenisnya secara umum telah sesuai dengan semestinya. Sarana dan 

prasarana ini diharapkan dapat terus menunjang proses pembelajaran yang berlangsung 

di program studi Pendidikan Matematika, serta dapat lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. 
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e.  Keberlanjutan Pengadaan, Pemeliharaan dan Pemanfaatannya 

Pengelolaan fasilitas fisik termasuk pembangunan dan perawatan bangunan fisik 

yang ada di program studi merupakan tanggung jawab fakultas. Pemanfataan fasilitas 

fisik dan perlengkapan yang berupa sarana penunjang pendidikan atau perbaikan-

perbaikan kecil pada sarana gedung dikelola oleh fakultas. Beberapa fasilitas dikelola 

oleh unit di universitas, misalnya Laboratorium Dasar Bersama. 

Sarana dan prasarana yang ada di program studi Pendidikan Matematika, 

merupakan aset universitas. Dengan demikian keberlanjutan pengadaan dan 

pemeliharaannya merupakan tanggung jawab universitas. Pemanfaatan sarana dan 

prasarana diatur oleh program studi, yang berkoordinasi dengan Jurusan Pendidikan 

MIPA. 

 

3.  Sistem Informasi 

Rancangan sistem informasi yang ada di program studi Pendidikan Matematika 

mengikuti sistem multinet yang dikembangkan oleh Universitas Sriwijaya. Server yang 

menjadi pusat komunikasi dikelola oleh Pusat Komputer Unsri.  

Sarana dan prasarana yang menunjang sistem informasi di antaranya adalah 

jaringan intranet dan internet, earphone, telepon, dan faksimili. Saat ini, fakultas 

memiliki 12 set PC yang disediakan bagi mahasiswa untuk mengakses internet serta 

untuk pengisian KHS dan KRS on-line. Di tiap-tiap jurusan juga tersedia beberapa set PC 

yang terhubung internet dan earphone yang menghubungkan program studi dengan unit 

kerja lainnya di lingkungan internal FKIP Unsri. Telepon dan faksimili  tersedia di 

tingkat fakultas yang berfungsi untuk kelancaran komunikasi dan informasi serta 

penelusuran informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Untuk 

kelancaran penyelenggaraan administrasi digunakan komputer, papan pengumuman, dan 

Buku Pedoman Universitas dan Buku Pedoman Fakultas. 

Tenaga penunjang sistem informasi dilakukan oleh dua orang tenaga administrasi 

prodi, dua orang operator laboratorium komputer dan satu orang operator internet yang 

digunakan untuk tingkat FKIP Unsri. 

 Dengan memperhatikan sarana dan prasarana serta tenaga pengelola yang 

mendukung maka sistem informasi yang tersedia telah dapat memenuhi kebutuhan, 

khususnya dalam proses belajar mengajar.  
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Manfaat sistem informasi telah dirasakan oleh seluruh sivitas akademika program 

studi Pendidikan Matematika. Penggunaan jaringan internet utamanya dimanfaatkan 

untuk pencarian informasi akademik pada website universitas (www.unsri.ac.id) dan 

penelusuran bahan pustaka pada berbagai website lainnya. 

Pada Juni 2007 Universitas Sriwijaya mendapat bantuan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan berupa bandwidth 10 Mbps. Selain itu, universitas memiliki link ke 

PTN/PTS melalui jaringan INHERENT (Indonesia Higher Education Network) sebagai 

simpul lokal dengan bandwitch 8 Mbps. Saat ini, Unsri telah memiliki NOC (Network 

Operation Center) yang menangani jaringan internet dan intranet di Unsri. 

Memperhatikan infrastruktur ICT yang dimiliki saat ini sangat memungkinkan program 

studi Pendidikan Matematika meningkatkan dan mengembangkan pembelajaran berbasis 

ICT. Selain itu, untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan mahasiswa, program studi 

Pendidikan Matematika dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mengadakan perkuliahan 

jarak jauh melalui teleconference dengan tenaga-tenaga ahli baik dari dalam negeri 

maupun dari luar negeri. Hal ini dimungkinkan oleh adanya kerjasama yang diinisiasi 

oleh Program Studi Pendidikan Matematika Program Pascasarjana dengan Utrecht 

University.

http://www.unsri.ac.id/
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Matriks Analisis SWOT Komponen Pembiayaan, Sarana & Prasarana dan Sistem Informasi 

 

SWOT 
 

  

 

 

Strategi 

S 
 

1. Adanya sumber dana 

pemeliharaan sarana dari  

fakultas 

2. Adanya manajemen 

pengelolaan sarana dan 

prasarana di tingkat fakultas 

dan universitas 

3. Adanya infrastruktur ICT 

4. Jenis sarana prasarana cukup 

memadai 

5. Peralatan laboratorium 

komputer yang memadai 

6. Adanya akses internet yang 

memadai 

W 
Belum optimalnya 

pemanfaatan laboratorium 

komputer dan laboratorium 

pendidikan matematika 

untuk pembelajaran 

 

 

 

O 

1. Tersediannya sumber dana 

dari berbagai hibah 

kompetisi 

2. Beberapa sekolah telah 

menggunakan media ajar 

matematika berbasis ICT 

SO 

1. Mengembangkan laboratorium 

komputer melalui hibah 

kompetisi 

2. Mengembangkan pemanfaatan 

lab. komputer menjadi pusat 

media pembelajaran berbasis ICT 

WO 

1. Pelatihan pembelajaran 

berbasis ICT.  

2. Pelatihan pembuatan media 

pembelajaran berbasis ICT 

3. Menjalin kerjasama penelitian 

pengajaran berbasis ICT   

T 

1. Perkembangan teknologi 

pembelajaran semakin 

cepat 

2. Biaya pemeliharaan 

peralatan semakin tinggi 

 

ST 

1. Mengembangkan media 

pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan lokal  

2. Mengembangkan pemanfaatan sarana 

dan prasarana secara terpadu pada 

tingkat fakultas 

WT 

1. Meningkatkan peralatan 

laboratorium sesuai kemajuan 

IPTEK 

2. Meningkatkan kemampuan 

dosen memanfaatkan ICT 

dalam pembelajaran 
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G. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 

DAN KERJASAMA. 

 

1. Penelitian 

Program Studi Pendidikan Matematika mendorong staf dosen untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitiannya dan sebanyak mungkin melibatkan 

mahasiswa baik yang berupa skripsi maupun pada proyek penelitian yang sedang 

ditangani oleh dosen. Kegiatan penelitian dosen-dosen PS Pendidikan Matematika 

dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) dan di 

bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 

Unsri. Penelitian dosen PS dapat dikategorikan ke dalam dua bidang, yaitu bidang 

pendidikan dan bidang ilmu murni. Penelitian bidang pendidikan meliputi penelitian 

tindakan kelas, desain research, penelitian pengembangan, survey, dan ekperimentasi 

dalam bidang pendidikan.  

Dalam tiga tahun terakhir ada sekitar 34 judul penelitian yang dilakukan dosen 

baik yang didanai oleh DIKTI, maupun universitas. Di antara penelitian-penelitian ini, 17 

diantaranya melibatkan mahasiswa sebagai anggota dalam rangka menyelesaikan tugas 

akhir program (skripsi). Dalam tiga tahun terakhir dari 138 mahasiswa yang melakukan 

tugas akhir melalui skripsi, ada 38 orang mahasiswa yang terlibat dalam penelitian yang 

dilakukan dosen. Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen dipilih terlebih dahulu 

melalui diskusi yang dilakukan dosen terhadap beberapa mahasiswa. Mahasiswa yang 

terpilih merupakan mahasiswa yang memiliki minat penelitian yang sejalan dengan ide 

penelitian yang akan dilakukan dosen. Dengan demikian, skripsi yang ditulis oleh 

mahasiswa tersebut berisi gambaran penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa bersama 

dosen yang telah ditunjuk sebagai dosen pembimbingnya. Layaknya sebagai seorang 

peneliti, setiap mahasiswa yang terlibat memiliki peran dalam hal persiapan penelitian, 

pelaksanaan penelitian, dan evaluasi. Dalam tahap persiapan, mahasiswa terlibat dalam 

penyusunan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian, penyusunan jadwal 

penelitian, dan pengkondisian subjek penelitian. Pada saat pelaksanaan penelitian, 

mahasiswa membantu dosen dalam pengumpulan data berupa rekaman video dan 

dokumen-dokumen yang digunakan. Di tahap evaluasi, mahasiswa diikutsertakan dalam 

menganalisis data yang telah dikumpulkan. 
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2. Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat 

Kegiatan pengabdian di Program Studi dikelola oleh Unit Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) Fakultas dan di bawah koordinasi Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unsri. Kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan meliputi penerapan ilmu dan teknologi pendidikan sebagai lanjutan dari 

hasil-hasil penelitian dosen, pembinaan guru, pembinaan masyarakat, dan kerjasama 

dengan pihak ketiga. Pada umumnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa 

pelatihan-pelatihan. Untuk pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun terakhir 

terdapat 33 judul kegiatan yang dilakukan dosen baik yang didanai oleh DIKTI maupun 

Universitas. Di antara kegiatan pengabdian ini, 22 judul kegiatan melibatkan mahasiswa 

sebagai tenaga pembimbing pelatihan. Dengan demikian, terlihat secara umum kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masayarakat oleh dosen program studi sudah baik. 

Aktivitas-aktivitas pada pengabdian yang dilakukan dosen mempunyai potensi 

besar untuk ditingkatkan kebentuk kerjasama untuk meningkatkan kualitas pengajaran 

baik di kelas maupun di laboratorium serta manajemen sekolah.  

 

3. Kerjasama 

Saat ini program studi menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pendidikan 

baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama dengan program studi Pendidikan 

Matematika dalam tiga tahun terakhir diantaranya sekolah mitra Diknas (SMP dan 

SMA), Ditjen PMPTK, Universitas Negeri Surabaya, Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering 

Ulu, dan Forum Dekan FKIP se-Indonesia. Adapun kegiatan yang terlaksana dari 

berbagai program kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut di antaranya: 

Pembimbingan mahasiswa praktek lapangan dengan  sekolah-sekolah mitra, Sertifikasi 

Guru melalui jalur portofolio, Pendidikan dan latihan Profesi guru Sumatera Selatan dan 

Babel, Kolaborasi dalam program master Pendidikan Matematika, workshop 

internasional, simposium, seminar, Pendidikan kepada guru di sumatera Selatan yang 

mengikuti  pendidikan Strata 1 di Universitas Sriwijaya, dan Penerimaan Mahasiswa 

Program Sarjana Jalur Beasiswa Kemitraan Daerah (BKD). 

Selain instansi dalam negeri, Program Studi juga menjalin program kerjasama 

dengan instansi luar negeri seperti Utrecht University dan Universiti Pendidikan Sultan 

Idris (UPSI). Sejak tahun 2008 sampai sekarang sudah terjalin kerjasama dalam 
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pelaksanaan Master Program di bidang Pendidikan Matematika antara program studi 

Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya dengan Universitas Negeri Surabaya dan 

Utrecht University. Berbagai kegiatan terlaksana berkat adanya program kerjasama ini 

diantaranya seminar, simposium dan workshop internasional yang menghadirkan dosen 

Utrecht sebagai narasumber. Pada tahun 2009, terjalin MoU program kerjasama antara 

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia dan Universitas Sriwijaya. Kegiatan 

yang terjalin diantaranya adalah workhop dan seminar nasional yang mengundang dosen 

UPSI untuk dapat menjadi narasumber secara langsung. 
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Matriks Analisis SWOT Komponen Penelitian, Pelayanan/pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 

SWOT 
 

 

 

 

Strategi 

S 
 

1. Memiliki dosen yang berkompeten 

melaksanakan penelitian sesuai 

bidang keahlian  

2. Adanya dosen yang berpengalaman 

memperoleh hibah bersaing 

3. Banyak hasil penelitian dosen yang 

mempunyai potensi untuk 

pengabdian kepada masyarakat 

4. Sudah banyak penelitian yang 

didanai oleh hibah institusi dan 

nasional 

5. Adanya pusat kajian penelitian 

Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia (PMIRI) 

W 
1. Masih sedikit hasil penelitian / 

karya ilmiah yang 

dipublikasikan di jurnal 

terakreditasi. 

2. Masih sedikit pengabdian 

kepada masyarakat yang 

berbasis hasil penelitian 

3. Belum ada penelitian dan 

pengabdian yang didanai oleh 

hibah internasional 

4. Belum ada penelitian dan 

pengabdian kerjasama dengan 

institusi lain 

6. Belum ada dosen yang 

mendapatkan HaKI 
 

O 

1. Tersedianya dana penelitian 

dari berbagai sumber 

2. Banyak penawaran kerjasama 

dari lembaga-lembaga luar 

3. Masih banyaknya guru yang 

memerlukan pembinaan di 

bidang karya tulis ilmiah 

SO 

1. Membuat proposal penelitian hibah bersaing 

melalui pembentukan kelompok peneliti 

2. Membangun kerjasama dengan lembaga lain 

di bidang penelitian 

3. Mengadakan pengabdian kepada masyarakat 

berbasis hasil penelitian kepada guru 

WO 

1. Memanfaatkan tawaran dana penelitian dari 

lembaga lain melalui kerjasama 

2. Mengadakan pelatihan penulisan  proposal 

penelitian hibah bersaing 

3. Mengadakan pelatihan penulisan karya 

ilmiah untuk jurnal terakreditasi 

T 

1. Banyak lembaga non-LPTK 

yang melakukan penelitian 

dan pengabdian di bidang 

pendidikan. 

2. Banyak lembaga lain 

menawarkan jasa 

kependidikan. 

ST 

1. Meningkatkan kemampuan dosen menulis 

proposal penelitian 

2. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga 

lain di bidang Pendidikan Matematika 

WT 

1. Meningkatkan publikasi hasil 

penelitian 

2. Meningkatkan jumlah proposal 

penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 
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II. ANALISIS SWOT PROGRAM STUDI SECARA KESELURUHAN 
 

A.  Analisis Antar Komponen 

Hasil analisis SWOT pada PS Pendidikan Matematika ditulis sebagai berikut.   

Ringkasan Analisis SWOT 

 
 

 

          Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

S W 
 

1. Konsisten dengan visi dan misi Fakultas dan Universitas 

2. Adanya proses evaluasi berkala untuk meninjau kembali sasaran 

dan tujuan PS sehingga dapat selalu sesuai dengan tuntutan dunia 

kerja 

3. Terakreditasi B  

4. Kepemimpinan kolegial, partisipatif dan demokratis dengan 

pengelolaan program berpedoman pada tupoksi  

5. Status Unsri sebagai perguruan tinggi badan layanan umum (BLU) 

6. Adanya UPT Penjaminan Mutu pada tingkat universitas dan Unit 

Penjaminan Mutu pada tingkat fakultas 

7. Adanya SOP untuk berbagai kegiatan 

8. Adanya pengelolaan administrasi akademik berbasis ICT 

9. Adanya pertemuan ilmiah setiap minggu sebagai sarana 

membicarakan persoalan-persoalan yang ada di PS. 

10. Evaluasi lulusan sudah mulai dan akan terus dilaksanakan. 

11. PS memiliki staf  adm khusus. 

12. Daya saing calon mahasiswa dan lulusan semakin tinggi 

13. Adanya organisasi kemahasiswaan di kampus yang aktif 

mengadakan kegiatan kemahasiswaan baik kegiatan akademik 

maupun non akademik 

14. Input mahasiswa berkualitas baik, dengan jumlah peminat terus 

meningkat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia 

15. Memiliki dosen  berkualifikasi S2 dan S3 dengan bidang 

keahliannya sesuai kebutuhan program studi 

16. Memiliki kurikulum fleksibel dan memenuhi kompetensi profesi 

 

1. Implementasi visi, misi, tujuan, dan sasaran masih 

rendah. 

2. Belum ada program pembinaan kepemimpinan dan 

pengelolaan manajemen program studi 

3. Inisiatif ketua PS belum optimal, terutama dalam 

merencanakan kerjasama dengan pihak luar. 

4. Kemampuan mahasiswa memahami referensi 

berbahasa Inggris masih rendah 

5. Kemampuan lulusan berbahasa dan ICT dalam 

pembelajaran masih rendah 

6. Kemampuan manajemen pembimbingan akademik 

masih rendah 

7. Jumlah dan kualifikasi teknisi kurang memadai. 

8. Belum adanya akses jurnal pendidikan bertaraf 

internasional atau terakreditasi  

9. Belum optimalnya pemanfaatan laboratorium 

komputer untuk pembelajaran karena jumlah 

substansi praktikum kurang memadai 

10. Matakuliah pilihan kurang berorientasi ke masa 

depan 

11. Masih sedikit hasil penelitian / karya ilmiah yang 

dipublikasikan di jurnal terakreditasi 

12. Masih sedikit pengabdian kepada masyarakat yang 

berbasis hasil penelitian 

13. Belum ada penelitian dan pengabdian yang didanai 
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guru yang dibutuhkan stakeholders serta direvisi secara berkala 

17. Adanya pelatihan penulisan proposal penelitian secara berkala pada 

tingkat universitas 

18. Proses pembelajaran dievaluasi oleh program studi melalui rapat, 

angket dosen dan mahasiswa 

19. Adanya kegiatan PS yang menjadikan suasana akademik yang 

kondusif. 

20. Adanya model pembimbingan mahasiswa. 

21. Adanya sumber dana pemeliharaan dana yang dilengkapi dengan 

manajemen pengelolaan sarana dan prasarana di tingkat fakultas dan 

universitas. 

22. Telah memiliki sarana pembelajaran baik berbasis ICT maupun non 

ICT yang memadaiMeningkatkan peralatan laboratorium sesuai 

kemajuan IPTEK 

23. Adanya pusat kajian penelitian Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia (PMIRI) 

24. Sudah banyak penelitian yang didanai oleh hibah institusi dan 

nasional serta hiba bersaing 

25. Memiliki dosen yang berkompeten melaksanakan penelitian sesuai 

bidang keahlian  

oleh hibah internasional 

14. Belum ada penelitian dan pengabdian kerjasama 

dengan institusi lain 

15. Belum ada dosen yang mendapatkan HaKI 

 

O 
SO 

1. Meningkatkan nilai akreditasi menjadi A 

2. Meningkatkan promosi dan sosialisasi visi dan misi kepada 

stakeholders dan masyarakat luas. 

3. Menjalin kerja sama dengan pihak eksternal dalam rangka 

meningkatkan kualitas manajemen PS 

4. Mengembangkan sistem manajemen berbasis ICT 

5. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan yang 

membutuhkan guru profesional 

6. Menyiapkan mahasiswa untuk siap mengahdapi dunia kerja dan 

melanjutkan studi lanjut 

7. Meningkatkan program pengembangan staf pengajar S2 dan S3 dan 

pemetaan dosen 

8. Mengembangkan program kemitraan di bidang penelitian dan 

pengabdian. 

9. Melaksanakan lokakarya kurikulum 

10. Meningoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pengajaran 

berbasis ICT dan penguasaan bahasa Ingris  

11. Mengembangkan pemanfaatan lab. komputer menjadi pusat media 

WO 

1. Meningkatkan promosi dan sosialisasi visi dan misi 

kepada sivitas akademika dan stakeholders 

2. Melaksanakan evaluasi berkala mengenai 

implementasi visi, misi, tujuan, dan sasaran secara 

berkala (tiap akhir semester) 

3. Mengadakan pelatihan kepemimpinan dan 

pengelolaan manajemen program studi  

4. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan 

penggunaan ICT dalam pembelajaran melalui 

kerjasama dengan lembaga lain 

5. Menjaring calon mahasiswa yang mempunyai 

kemampuan berbahasa Inggris 

3. Memberikan pelatihan   teknisi laboratorium 

4. Memberi pelatihan manajemen pembimbingan 

akademik melalui non-degree training 

6. Pelatihan pola pembimbingan mahasiswa 

menyelesaiakan skripsi 

7. Merancang program penelitian yang melibatkan 

1. Adanya Undang-undang 

Guru dan Dosen 

2. Kebutuhan guru matematika 

masih tinggi 

3. Jasa Sistem & metode 

pelatihan manajemen 

pendidikan tinggi yang 

tersedia luas 

4. Banyaknya lulusan SMA 

5. Banyak lapangan pekerjaan 

yang memerlukan guru 

matematika profesional 

6. Ketersediaan beasiswa untuk 

melanjutkan studi ke jenjang 

yang lebih tinggi 

7. Adanya program kemitraan 
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dengan pemerintah dan 

swasta 

8. Ada dana penelitian hibah 

9. Beberapa sekolah telah 

menggunakan media ajar 

matematika berbasis ICT 

10. Masih banyaknya guru yang 

memerlukan pembinaan di 

bidang karya tulis ilmiah 

11. Tersedianya dana penelitian 

dan penawaran kerja sama 

dari berbagai sumber 

pembelajaran 

12. Membuat proposal penelitian hibah bersaing melalui pembentukan 

kelompok peneliti 

 

mahasiswa 

8. Pelatihan pembelajaran berbasis ICT 

9. Pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis 

ICT 

10. Menjalin kerjasama penelitian pengajaran berbasis 

ICT   

11. Mengadakan pelatihan penulisan  proposal penelitian 

hibah bersaing 

12. Mengadakan pelatihan penulisan karya ilmiah untuk 

jurnal terakreditasi 

13. Memanfaatkan tawaran dana penelitian dari lembaga 

lain melalui kerjasama 

T 

ST 

1. Mensosialisasikan profil PS kepada masyarakat luas melalui ICT 

dan internet 

2. Memanfaatkan UPT Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu 

3. Mengefisienkan jalur birokrasi 

4. Penerapan manajemen yang transparan, akuntabel dan kompetitif 

5. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pembimbingan 

6. Mengembangkan program kemitraan untuk meningkatkan akademik 

dan  menerapkan karya akademik dosen 

7. Mengkaji kurikulum secara berkala disesuaikan dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi dan relevansinya   

8. Meningkatkan daya saing lulusan melalui pemanfaatan pengajaran 

berbasis ICT dan model-model pengajaran modern 

9. Memperluas kegiatan mahasiswa dibidang akademik melalui 

kemitraan 

10. Mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan 

local 

11. Mengembangkan pemanfaatan sarana dan prasarana secara terpadu 

pada tingkat fakultas 

12. Meningkatkan kemampuan dosen menulis proposal penelitian 

13. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain di bidang Pendidikan 

Matematika 

 

WT 

1. Memanfaatkan ICT dalam mempromosikan visi dan 

misis program studi kepada sivitas akademika dan 

stakeholders 

2. Mengadakan evaluasi berkala mengenai pelayanan 

dan pengelolaan PS secara mandiri 

3. Mengoptimalkan peran UPT Penjaminan Mutu dan 

Unit Penjaminan Mutu 

4. Mengembangkan pembelajaran bilingual 

5. Mengembangkan pembelajaran berbasis ICT 

6. Meningkatkan kualitas  manajemen pembimbingan 

melalui non-degree training  

7. Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian dosen 

melalui program kemitraan 

8. Meningkatkan layanan pembimbingan mahasiswa 

9. Meningkatkan akses dosen terhadap jurnal 

pendidikan bertaraf internasional. 

10. Menerapkan pengajaran berbasis ICT  

11. Meningkatkan kemampuan dosen memanfaatkan ICT 

dalam pembelajaran 

12. Meningkatkan peralatan laboratorium sesuai 

kemajuan IPTEK 

13. Meningkatkan publikasi hasil penelitian 

14. Meningkatkan jumlah proposal penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

 

1. Perkembangan IPTEKS yang 

sangat cepat 

2. Tuntutan akan lulusan 

berkualitas tinggi dan 

menguasai bahasa Inggris 

3. Pembentukan PS sejenis. 

4. Sistem pelayanan dan mutu 

pengelolaan yang lebih baik 

pada perguruan tinggi lain 

5. Banyaknya lulusan LPTK 

sejenis 

6. Adanya dosen seprofesi yang 

proaktif dari lembaga sejenis 

lainnya 

7. Biaya pemeliharaan peralatan 

semakin tinggi 

8. Banyak lembaga non-LPTK 

yang melakukan penelitian 

dan pengabdian di bidang 

pendidikan  
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B. Ringkasan Strategi/Solusi Alternatif 

Berdasarkan analisa terhadap semua data yang dilakukan secara komprehensif 

dan mendalam seperti diuraikan di atas, sejumlah masalah yang sedang dihadapi oleh PS 

saat ini terkait dengan manajemen penyelenggaraan pendidikan tinggi telah berhasil 

diidentifikasi. Penyebab masalah ini dilacak dengan seksama kemudian dikelompokkan 

berdasarkan kesamaannya untuk mengenali akar permasalahannya dan solusi alternatif 

atau strategi yang akan dilakukan seperti yang disajikan dalam permasalahan, akar 

permasalahan, dan solusi alternatif. 

Permasalahan, Akar Permasalahan, dan Solusi Alaternatif 

No. Permasalahan Akar Permasalahan Solusi Alternatif 

1 Mutu pengajaran masih 

belum optimal 
Metode pembelajaran yang 

diampu oleh dosen 

pengampu masih kurang 

bervariatif 

Penerapan model-model 

pengajaran inovatif 

Pemanfaatan Infrastruktur 

Cyber Campus sebagai 

sumber belajar dan media 

ajar masih belum optimal 

Meningkatkan kemampuan 

dosen penggunaan ICT untuk 

pengajaran 
Mengoptimalkan pemanfaatan 

ICT untuk menuju pengajaran 

berbasis ICT 
Masih kurangnya sumber 

informasi yang kredibel 

tentang perkembangan 

pendekatan-pendekatan 

pengajaran 

Menambah sumber bacaan 

hasil penelitian tingkat dunia 

bidang Pendidikan Matematika 

2 Daya saing global lulusan 

masih rendah dan 

relevansi kemampuan 

lulusan terhadap tuntutan 

nasional yaitu guru yang 

mempunyai kemampuan 

bertaraf internasional 

masih sedikit 

Program peningkatan 

kemampuan bahasa Inggris 

mahasiswa belum terealisasi 

dengan baik 

 Mengintensifkan program 

pengajaran berbahasa 

Inggris 

 Menambah matakuliah 

berbahasa Inggris di PS 

 Membentuk Komunitas 

Bahasa Inggris di PS 

Kemampuan bahasa Inggris 

dosen masih kurang 

Kurikulum  belum 

menunjang daya saing 

lulusan 

Peningkatan relevansi 

kurikulum dengan mengacu 

pada IPTEK dan kebutuhan 

pasar global 
Meningkatkan pemanfaatan 

Cyber Campus sebagai sumber 

belajar 
3 Jumlah penelitian dan 

pengabdian kerjasama 

dengan institusi lain 

masih belum ada 

Masih minimnya publikasi 

ilmiah nasional maupun 

internasional. 
 
Belum adanya kerjasama 

dengan institusi-institusi lain 

Mengirimkan laporan hasil 

penelitian yang sudah ada ke 

jurnal nasional maupun 

internasional 
Menjalin kerjasama dengan 

institusi-institusi lain. 

4 Pengelolaan administrasi 

akademik PS belum baik 
Belum adanya prosedur 

operasional standar 
Pengembangan prosedur 

operasional standar di PS 
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