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NOTULEN RAPAT 

Acara  : Penyusunan Kurikulum Program Studi Pendidikan Matematika FKIP 

Unsri  

Hari  : Rabu dan Kamis 

Tanggal  : 25 dan 26 Juni 2014  

 

 

1. Acara dibuka oleh Pembawa Acara  : Indaryanti, M.Pd. 

 

2. Sambutan Dekan a.n PD.1 bidang Akademik : Prof. Dr. Mulyadi Eko Purnomo, M.Pd. 

- Penjelasan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), untuk lulusan sarjana 

berada pada level 6, dan menambahkan mata kuliah Pancasila pada setiap Program Studi 

yang disesuaikan dengan Peraturan Presiden No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. 

- Semua dosen harus berperan aktif dalam penyusunan kurikulum ini selama 2 hari. 

 

3. Narasumber :  Dr. Ali Mahmudi, M.Pd. 

a. Pembahasan pengembangan kurikulum meliputi : 

- Profil Lulusan 

- Capaian Pembelajaran 

- Bahan Kajian, Mata Kuliah, dan Struktur Kurikulum 

- Proses Pembelajaran 

- Penilaian pembelajaran 

b. Acuan pengembangan kurikulum Pendidikan Tinggi 

c. Tahapan penyusunan dan Pengembangan Kurikulum 

d. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL) Menurut KKNI, dan yang telah 

direkomendasikan oleh INDOMS 

e. Naskah Akademik :  

- berisi Evaluasi Kurikulum lama dengan membuat matriks antara CPL dengan Mata 

kuliah yang berlaku pada kurikulum 2011, sehingga dapat terlihat MK apa yang 

tidak mendukung CPL prodi pendidikan matematika. 

- Membuat matriks antara Profil Lulusan dan CPL, sehingga terlihat CPL apa yang 

mendukung profil lulusan prodi pendidikan matematika 

- Menyusun Bahan Kajian yang mendukung Profil Lulusan Prodi, dengan 

membentuk kelompok dosen sesuai bidang ilmu dan memperhatikan masukan dari 

dosen lain, alumni dan pengguna lulusan. 

- Membuat matriks CPL dan Bahan Kajian, sehingga terlihat MK apa saja yang dapat 

mewujudkan kompetensi tersebut atau CPL prodi melalui bahan kajian yang telah 

disusun. 

f. Menyusun Struktur Kurikulum Prodi Pendidikan Matematika, yang terdiri dari MK 

wajib dan MK pilihan. 

g. Membahas tentang Proses pembelajaran yang akan dituliskan dalam Dokumen 

Kurikulum 

h. Membahas tentang Penilaian yang akan dituliskan dalam Dokumen Kurikulum 

i. Membuat Rencana pembelajaran Semester (RPS) yang berbasis Students centered 

learning (SCL) dan SAP pertemuan  



 

 

 

4. Tanya Jawab/Diskusi 

a.  Masukan dari Pengguna Lulusan dan Alumni : 

1. Apa MK telaah buku teks Matematika berbahasa Inggris hanya menelaah buku 

saja? Mengapa tidak pada pembelajaran, karena sekolah kami khususnya 

menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa kedua kami dalam menyampaikan 

proses pembelajaran? 

Jawab : 

MK ini hanya membahas matematika dalam bahasa inggris, seperti simbol 

matematika dan kalimat serta bahasa matematika. 

2. Sebaiknya MK ini tidak hanya membahas bagaimana membaca simbol dan bahasa 

matematika, tetapi juga harus penguasaan pembelajaran matematika berbahasa 

inggris. 

3. Kami sangat mengharapkan prodi dapat mengeluarkan mata kuliah yang dapat 

menangkap peluang bisnis, karena di Sekolah kami ada mata kuliah 

Kewirausahaan, sehingga siswa-siswa dapat membuat alat peraga yang dapat 

dipasarkan dalam pameran sekolah. 

4. MK ilmu komunikasi tidak terkait dengan CPL prodi. 

5. Adakah matakuliah yang khusus mengkaji tentang kemampuan Higher Order 

Thinking dalam menyelesaikan masalah matematika? 

Jawab : 

Jika secara khusus belum ada, tetapi jika melatih sudah ada yaitu pada MK 

Pemecahan masalah. 

b. Dosen Prodi dan Alumni : 

1. Prodi pendidikan matematika harus menunjang pengetahuan matematika yang 

harus dimiliki mahasiswa sebagai bekal untuk melanjutkan studi ke jenjang yang 

lebih tinggi, yaitu dengan memberikan sarana matakuliah yang dapat menjadi bekal 

mahasiswa S1 ke S2, seperti: Pengantar Topologi, Statistik Multivariat. 

2. MK manajemen sekolah dan PMRI dengan MK Kurikulum dan Pembelajaran serta 

MK belajar dan pembelajaran terjadi tumpang tindih materi. Manajemen Sekolah 

sudah dikaji dalam dua MK lainnya tersebut, sehingga MK manajemen sekolah 

sebaiknya dihapus saja, dan juga PMRI sudah ada pada kajian MK kurikulum dan 

pembelajaran. 

3. Untuk menunjang penelitian mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi, 

prodi harus menyediakan matakuliah yang dapat menunjang penelitian tersebut. 

Untuk mahasiswa yang tertarik dalam penelitian kuantitatif atau ke penelitian 

kualitatif. Prodi harus memyediakan pilihan tersebut. Selanjutnya khusus 

mahasiswa yang akan meneliti kuantitatif yang kemungkinan menghasilkan data 

yang non parametrik, maka prodi harus menyediakan MK Non parametrik sebagai 

kemungkinan hasil dari penelitian mahasiswa.   

4. Ketrampilan Menulis mahasiswa sangat mendukung dalam penulisan Skripsi dan 

artikel yang harus dipublikasikan ke jurnal. Harus ada matakuliah yang 

menyediakan ketrampilan tersebut. 

5. Jika MK penelitian kualitatif dan MK penelitian kuantitatif, maka matakuliah yang 

termasuk dalam metode-metode penelitian tersebut harus dihapus, agar tidak terjadi 

tumpang tindih bahan kajian. Seperti studi komparatif. 

 

5. Kesimpulan  

a. MK Pancasila harus ada pada Kurikulum 2014 pada prodi pendidikan matematika 

b. MK Telaah buku teks matematika berbahasa inggris, diganti dengan MK bahasa inggris untuk 

matematika 

c. MK Pengantar Topologi, MK Statistik Multivariat disediakan dalam Kurikulum 2014 



d. MK Multimedia pendidikan matematika, MK Kewirausahaan, MK Penelitian Kuantittaif, MK 

Penelitian Kualitatif, MK Ketrampilan Menulis  disediakan dalam Kurikulum 2014 sebagai 

MK Pilihan. 

e. MK Pendidikan Matematika realistik (PMRI), MK Manajemen Sekolah, MK Studi 

Komparatif, MK Ilmu Komunikasi, di hapus. 

 

6. Doa dan Penutup : Dr. Budi Santoso dan Dra. Cecil Hiltrimartin, M.Si. 

 

 

 

         Palembang, 26 Juni 2014 

Ketua,        Notulen Rapat 

                

Dra. Cecil Hitrimartin, M.Si.    Puji Astuti, S.Pd., M.Sc. 

 


