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STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 

 

1.1. Kurikulum 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana 

dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Dengan demikian kurikulum seharusnya memuat mata 

kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan 

keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian 

sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, 

silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum juga harus dirancang berdasarkan 

relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang 

mendorong terbentuknya hard skills serta keterampilan kepribadian dan perilaku (soft 

skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Untuk mencapai tujuan 

ini, kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam 

kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung  tercapainya tujuan, 

terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. 
 

1.1.1  Kompetensi 
 

5.1.1.1   Uraikan secara ringkas kompetensi utama lulusan 

1. Mampu mengelola pembelajaran, menguasai bahan ajar, serta menguasai berbagai 

metode, media dan sumber belajar  

2. Mampu menguasai ipteksi dan dapat menerapkannya untuk peningkatan efektivitas 

pembelajaran matematika 

3. Mampu melakukan penelitian di bidang pendidikan matematika dan menerapkan 

hasilnya dalam pembelajaran matematika 

4. Mampu menerapkan hasil penelitian 

 

5.1.1.2  Uraikan secara ringkas kompetensi pendukung lulusan 

1. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik lisan dan tulisan 

2. Memiliki jiwa kepemimpinan dan dapat berkomunikasi secara efektif  

3. Menguasai manajemen kependidikan untuk mendukung jenjang karir 

4. Mampu memecahkan masalah dan mengendalikan diri dalam berbagai situasi 
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5.1.1.3  Uraikan secara ringkas kompetensi lainnya/pilihan lulusan  

1. Memiliki jiwa enterpreneur 

2. Mampu mengembangkan pembelajaran berbasis enterpreneur 

Catatan: Pengertian tentang kompetensi utama, pendukung, dan lainnya dapat dilihat pada      

Kepmendiknas No. 045/2002. 

 

1.1.2 Struktur Kurikulum 

Kompetensi lulusan Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya telah 

mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sesuai Perpres no 8 

tahun 2012, yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan 

bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan 

kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor pendidikan, baik di 

institusi pendidikan maupun bimbingan belajar. Kurikulum program studi yang 

dirancang juga telah berorientasi pada masa depan dengan menerapkan prinsip-prinsip 

kewirausahaan yang berakar pada kearifan lokal, kegiatan intrakurikuler berupa prakarya 

dan pelajaran produktif yang terdapat dalam struktur kurikulum, yang menghasilkan 

berbagai media pembelajaran dan alat peraga yang dapat digunakan untuk mendukung 

proses pembelajaran di sekolah.  Didukung dengan mata kuliah wajib 135 sks, yang 

terbagi dalam kelompok Mata Kuliah Pengembangan (MPK), Mata Kuliah Keilmuan 

dan Kepribadian (MKK), Mata Kuliah Berkarya (MKB), Mata Kuliah Prilaku Berkarya 

(MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Serta mata kuliah 

pilihan sebanyak 9 sks. 

 
 

5.1.2.1  Jumlah sks PS (minimum untuk kelulusan) : 144 sks yang tersusun sebagai berikut: 

Jenis Mata Kuliah sks Keterangan 

(1) (2) (3) 

Mata Kuliah Wajib 135 Mata kuliah ini terbagi dalam kelompok 

MPK (Mata Kuliah Pengembangan 

Kepribadian), MKK (Mata Kuliah Keilmuan 

dan Kepribadian), MKB (Mata Kuliah 

Keahlian Berkarya), MPB (Mata Kuliah 

Prilaku Berkarya), Mata Kuliah 

Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 
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Mata Kuliah Pilihan 

 

9 Mata kuliah ini diambil dari 21 sks yang 

disediakan 

Jumlah Total 144  
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5.1.2.2  Tuliskan struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi semester, dengan mengikuti format tabel berikut: 

Smt Kode MK Nama Mata Kuliah* 
Bobot 

sks 

sks MK dalam 

Kurikulum Bobot 

Tugas**

* 

Kelengkapan**** 

Unit/ Jur/ Fak 

Penyelenggara Inti*

* 

Insti-

tusiona

l 

Deskripsi RPS SAP 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I 

UNI 15101 Pendidikan Agama 2       Universitas 

UNI 15102 Pancasila 2       Universitas 

UNI 15104 Bahasa Indonesia 2       Universitas 

UNI 15105 Bahasa Inggris 2       Universitas 

GIP 15101 
Pengantar Ilmu 

Pendidikan 
3 

 
 

    
Prodi 

GMA 15101 

Telaah Kurikulum dan 

Pembelajaran 

Matematika 

3 

      Prodi 

GMA 15102 Kalkulus I 3       Prodi 

GMA 15103 Teori bilangan 3       Prodi 

GMA 15104 
Bahasa Inggris untuk 

matematika 
2 

      Prodi 

II 

UNI 15103 
Pendidikan 

Kewarganegaraan 
2 

 
 

    
Universitas 

GIP 15102 Psikologi Pendidikan 2       Prodi 

GMA 15105 

Kapita Selekta 

Matematika Pendidikan 

dasar 

3 

 

 

    

Prodi 

GMA 15106 Aljabar 3       Prodi 

GMA 15107 Geometri  3       Prodi 

GMA 15108 Kalkukus II 3       Prodi 
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KPM 15117 
Media Pembelajaran 

dan TIK 
2 

 
 

    
Prodi 

KPM 15122 Program Komputer 4       Prodi 

III 

GIP 15103 
Kurikulum dan 

Pembelajaran 
2 

 
 

    
Prodi 

GIP 15106 
Pendidikan Jasmani dan 

Olahraga 
2 

 
 

    
Universitas 

GMA 15209 

Belajar dan 

Pembelajaran 

Matematika  

3 

 

 

    

Prodi 

GMA 15210 Trigonometri 3       Prodi 

GMA 15211 Statistika Dasar 3       Prodi 

GMA 15212 Kalkulus Lanjut  3       Prodi 

GMA 15213 
Geometri Analitik 

Datar Ruang 
3 

 
 

    
Prodi 

KPM 15223 
Program Aplikasi 

Komputer 
3 

 
 

    
Prodi 

IV 

GIP 15104 Pengelolaan Pendidikan 2       Prodi 

GIP 15105 
Bimbingan dan 

Konseling 
2 

 
 

    
Prodi 

GMA 15214 
Model Pembelajaran 

Inovatif 
2 

 
 

    
Prodi 

GMA 15215 Aljabar Linear  3       Prodi 

GMA 15216 Pengolahan data 3       Prodi 

GMA 15217 Geometri Transformasi  3       Prodi 

GMA 15218 
Filsafat dan Sejarah 

Matematika  
2 

 
 

    
Prodi 

KPM 15218 Penelitian Pendidikan 3       Prodi 

V 
GMA 15319 Matematika Diskrit 3       Prodi 

GMA 15320 Program Linear 3       Prodi 
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**   Menurut rujukan peer group / SK Mendiknas 045/2002 (ps. 3 ayat 2e) 

*** Beri tanda  pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) ≥ 20%. 

****Beri tanda  pada mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi, RPS, dan atau SAP.  Sediakan dokumen pada saat visitasi. 

GMA 15321 Struktur Aljabar 3       Prodi 

GMA 15322 Analisis Real 3       Prodi 

GMA 15323 Persamaan Diferensial 3       Prodi 

GMA 15324 
Metode Statistik 

Multivariat  
3 

 
 

    
Prodi 

KPM 15321 
Evaluasi Pembelajaran 

Matematika  
3 

 
 

    
Prodi 

VI 

GMA 15325 
Seminar Pendidikan 

Matematika 
2 

 
 

    
Prodi 

GMA 15326 
Masalah Nilai Awal dan 

Syarat Batas 
3 

 
 

    
Prodi 

GMA 15327 Metode Numerik 3       Prodi 

GMA 15328 Pengantar Topologi 3       Prodi 

GMA 15339 Statistika Matematika  3       Prodi 

VII 

KPM 15328 

Pengembangan dan 

Penerapan Perangkat 

Pembelajaran 

4 

 

 
    Fakultas 

GMA 15434 Pemecahan Masalah 

Matematika 

2  
 

    
Prodi 

GMA 15430 Seminar Usul Penelitian 1       Prodi 

VIII 
GMA 15431 

Seminar Hasil 

Penelitian 
1 

 
     Prodi 

GMA 15432 Skripsi 6       Prodi 

Jumlah 44 6 47 48 46 46  
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5.1.3. Mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir, pada tabel berikut: 

Semester Kode MK Nama MK (pilihan) Bobot sks 
Bobot 

Tugas* 

Unit/ Jur/ Fak 

Pengelola 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

VII 

GMA 15433 Workshop Pemb. Matematika 2  Prodi 

GMA 15435 Pembuktian Deduktif Matematika 2  Prodi  

GMA 15436 Filsafat Ilmu 2  Prodi 

GMA 15437 Keterampilan Menulis 2  Prodi 

GMA 15438 Kajian DDR dan HOT 2  Prodi 

GMA 15441 Metode Penelitian Kualitatif 2  Prodi 

GMA 15442 Staistik Non Parametrik  2  Prodi 

GMA 15443 Penelitian Kuantitatif 2  Prodi 

KPM 15324 Mutimedia Pendidikan Matematika  3  Prodi 

GMA 15444 Kewirausahaan 2  Prodi 

Total sks 21   
 

         * beri tanda  pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan  

            bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) ≥ 20%. 

 

5.1.4   Tuliskan substansi praktikum/praktek yang mandiri ataupun yang merupakan bagian dari mata kuliah tertentu, dengan mengikuti format 

di bawah ini: 
 

No. Nama Praktikum/Praktek 

Isi Praktikum/Praktek 
Tempat/Lokasi 

Praktikum/Praktek Judul/Modul 
Jam 

Pelaksanaan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Praktikum Algoritma dan 

Pemrograman 

Modul Praktikum Algoritma dan 

Pemrograman 
3 

Laboratorium Komputer FKIP 

Unsri 

2 Praktikum Aplikasi Komputer 
Modul Praktikum Aplikasi 

Komputer 
3 

Laboratorium Komputer FKIP 

Unsri 
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No. Nama Praktikum/Praktek 

Isi Praktikum/Praktek 
Tempat/Lokasi 

Praktikum/Praktek Judul/Modul 
Jam 

Pelaksanaan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3 Praktikum Pengolahan Data 
Modul Praktikum Pengolahan 

Data 
3 Ruang kuliah 

4 
Praktikum Geometri Analitik Bidang 

dan Ruang 

Modul  Geometri Analitik 

Bidang dan Ruang 
1 Ruang kuliah 

5 
Praktikum Pembuatan media 

pembelajaran berbasis ICT 

Modul Praktikum Pembuatan 

media pembelajaran berbasis 

ICT 

1 Ruang kelas 

6 
Pengembangan dan Penerapan 

Perangkat Pembelajaran (P4) 
Petunjuk Pelaksanaan P4 1 SMP/SMA/SMK 

7 Aljabar Linear Modul Praktikum Aljabar Linear 1 Ruang kuliah 

8 Workshop Pemb. Matematika Modul Praktikum 3 
Laboratorium Pendidikan 

Matematika 

 

        Catatan: Dokumen pendukung akan disediakan pada saat Visitasi 
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5.2.  Peninjauan silabus/SAP dan buku ajar dalam 5 tahun terakhir  

 Jelaskan mekanisme peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses peninjauan tersebut.  Tuliskan hasil peninjauan 

tersebut, mengikuti format tabel berikut. 

 

No. No. MK Nama MK 

MK 

Baru/ 

Lama/ 

Hapus 

Perubahan 

pada 
Alasan Peninjauan 

Atas 

usulan/ 

masukan  

dari 

Berlaku mulai 

Sem./Th. RPS/ 

SAP 

Buku 

Ajar 

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

1. GBM 

47108 

Media Pembelajaran 

Berbasis ICT 

MK Baru 

√ √ 

Karena permintaan 

pengguna alumni, dan 

adanya perkembangan 

sains dan teknologi. 

Alumni Semester Ganjil 

Th. 2009/2010 

2. GMA 

14308 

Telaah Buku Teks 

Matematika Berbahasa 

Inggris 

MK Lama 

√ √ 

Adanya hasil uji coba 

penelitian hibah 

pengajaran, dan 

kebutuhan masyarakat 

pengguna. 

Dosen 

pengampu 

Th ajaran 

2011/2012 

3. GMA 

15328 

Pengantar Topologi MK Baru 

√ √ 

Karena permintaan 

pengguna alumni, dan 

adanaya  

perkembangan sains 

Dosen 

prodi 

Semester 

Ganjil th. 

2009/2010 
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No. No. MK Nama MK 

MK 

Baru/ 

Lama/ 

Hapus 

Perubahan 

pada 
Alasan Peninjauan 

Atas 

usulan/ 

masukan  

dari 

Berlaku mulai 

Sem./Th. RPS/ 

SAP 

Buku 

Ajar 

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

4. GIP 41108 Kewirausahaan MK Baru 

√ √ 

Berdasarkan analisis 

dan kepekaan 

menangkap peluang 

bisnis, usulan 

penggunan lulusan 

karena adanya mata 

kuliah kewirausahaan 

di sekolah. Berpotensi 

untuk diaplikasikan 

dalam memecahkan 

masalah IPTEKS 

Pengguna 

alumni 

Semester 

Ganjil th. 

2009/2010 

5. GIP 41208 Manajemen Sekolah Hapus 

√ √ 

Sudah dimaskukkan 

dalam materi MK 

Kurikulum dan 

Pembelajaran serta 

MK Belajar dan 

Pembelajaran 

Dosen 

Prodi 

Semester 

Ganjil th. 

2015/2016 

6. GIP 41308 Studi Komparatif Hapus 

√ √ 

Sudah dimasukkan 

dalam materi MK 

Penelitian Kuantitatif 

Dosen 

Prodi 

Semester 

Ganjil th. 

2015/2016 

7. GIP 41408 Ilmu Komunikasi Hapus 

√ √ 

Diganti dengan MK 

Komunikasi Publik 

Pengguna 

alumni 

Semester 

Ganjil th. 

2009/2010 
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No. No. MK Nama MK 

MK 

Baru/ 

Lama/ 

Hapus 

Perubahan 

pada 
Alasan Peninjauan 

Atas 

usulan/ 

masukan  

dari 

Berlaku mulai 

Sem./Th. RPS/ 

SAP 

Buku 

Ajar 

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

8 GMA34408 Pendidikan Matematika 

Realistik 

Hapus 

√ √ 

Sudah dimasukkan 

dalam materi MK 

Kurikulum dan 

Pembelajaran 

Dosen 

Prodi 

Semester 

Ganjil th. 

2009/2010 

9 GMA 

15433 

Workshop Pembelajaran 

Matematika 

MK baru 

√ √ 

Karena permintaan 

pengguna alumni, 

adanya perkembangan 

sains, perkembangan 

ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Permintaan 

Alumni 

Semester 

Ganjil th. 

2009/2010 

10 GMA 

15434 

Pemecahan Masalah 

Matematika 

MK baru 

√ √ 

Karena permintaan 

pengguna alumni, 

adanya perkembangan 

sains, dan perlunya 

kemampuan higher 

order thinking dalam 

menyelesaikan 

masalah matematika 

Permintaan 

Alumni 

Semester 

Ganjil th. 

2009/2010 

11 GMA 

15435 

Pembuktian Deduktif 

Matematika 

MK baru 

√ √ 

Karena permintaan 

pengguna alumni 

Permintaan 

Alumni 

Semester 

Ganjil th. 

2009/2010 

12 GMA 

15436 

Filsafat Ilmu MK baru 

√ √ 

Karena permintaan 

pengguna alumni 

Permintaan 

Alumni 

Semester 

Ganjil th. 

2009/2010 
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No. No. MK Nama MK 

MK 

Baru/ 

Lama/ 

Hapus 

Perubahan 

pada 
Alasan Peninjauan 

Atas 

usulan/ 

masukan  

dari 

Berlaku mulai 

Sem./Th. RPS/ 

SAP 

Buku 

Ajar 

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

13 GMA 

15324 

Statistik Multivariat MK Baru 

√ √ 

Karena permintaan 

pengguna alumni, 

perlunya pemahaman 

tehnik dan prosedur 

pengolahan data 

variabel multivariat 

yang sesuai dengan 

jenis data dan tujuan 

dengan memanfaatkan 

Teknologi dalam 

pengolahannya. 

Permintaan 

Alumni 

Semester 

Ganjil th. 

2016/2017 

14 GMA 

15443 

Penelitian Kuantitatif MK Baru 

√ √ 

Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan 

berbagai macam 

teknologi yang dapat 

mendukung 

pengolahan data 

Permintaan 

Alumni 

Semester 

Ganjil th. 

2016/2017 

15 UNI 15102 Pancasila MK Baru 

√ √ 

Mengikut KEPMEN Mengikut 

KEPMEN 

Semester 

Ganjil th. 

2015/2016 
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5.3    Pelaksanaan Proses pembelajaran 

Sistem pembelajaran di perguruan tinggi secara umum dibangun berdasarkan 

perencanaan yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu pembelajaran 

dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang dan 

mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dalam bereksplorasi, berkreasi dan 

bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber. Keterlaksanaan 

pembelajaran didukung dengan mekanisme yang efektif untuk memonitor, mengkaji, 

dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan 

mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar. 

 

5.3.1   Mekanisme Monitoring Perkuliahan 

Jelaskan mekanisme untuk memonitor perkuliahan, antara lain kehadiran dosen dan 

mahasiswa, serta materi perkuliahan. 

 

1. Mekanisme untuk memonitor perkuliahan terkait kehadiran dosen  

a. Monitoring 

Dalam buku pedoman akademik dituliskan bahwa perkuliahan setiap semester 

diselenggarakan selama 16 minggu yang terbagi dalam 14 minggu untuk 

perkuliahan serta 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

Untuk menjamin pelaksanaan perkuliahan dengan baik, program studi pendidikan 

matematika telah menetapkan mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan 

memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan terkait dengan kehadiran dosen, 

dengan mengacu pada SOP tentang monitoring perkuliahan. Monitoring kehadiran 

perkuliahan pada dosen dilakukan setiap minggu oleh ketua program studi dengan 

melibatkan pegawai fakultas, fungsionaris jurusan dan mahasiswa (ketua angkatan) 

sesuai dengan jadwal kuliah yang baku pada program studi dengan rincian  

mekanisme sebagai berikut: 

a. Tingkat prodi melakukan absensi kehadiran dosen dalam melaksanakan 

perkuliahan, dengan menugaskan staf prodi untuk menginput kehadiran dosen 

pada setiap perkuliahan melalui website sistem remunerasi Unsri. 

b. Monitoring melalui buku ”Laporan Kegiatan Perkuliahan” yang berisikan 

pertemuan perkuliahan, judul mata kuliah, materi pokok perkuliahan pada 
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setiap pertemuan, waktu dan tanggal pelaksanaan, jumlah peserta perkuliahan, 

jam masuk dan keluar dosen, absensi mahasiswa dan dosen yang diberikan 

kepada ketua angkatan masing-masing mata kuliah. 

c. Memeriksa kesiapan dosen dalam melaksanakan perkuliahan melalui 

ketersediaan RPS, Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan Kontrak Perkuliahan. 

d. Pemberian nilai akhir. Komponen nilai akhir beserta bobot untuk setiap 

komponen telah menjadi ketetapan program studi dan disosialisasikan di awal 

perkuliahan dengan bobot absensi 10%, UTS 30%, UAS 40%, dan tugas 20%.  

e. Monitoring terhadap ketepatan waktu mengumpulkan nilai akhir dilakukan 

oleh divisi akademik. Kepala divisi administrasi akademik akan melaporkan 

dosen-dosen yang belum mengumpulkan nilai akhir kepada ketua prodi. 

Sebagai penanggung jawab monitoring perkuliahan adalah seluruh pejabat, 

baik pejabat struktural, maupun pejabat fungsional. Pejabat struktural yang ada 

dalam struktur organisasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bertanggung 

jawab untuk memantau atau memonitor perkuliahan sesuai fungsi dan 

kewenangannya; begitu pun pejabat fungsional, khususnya dosen pembina mata 

kuliah. Dengan demikian, secara rinci pejabat yang bertanggung jawab memonitor 

perkuliahan: 

1. Dekan 

2. Pembantu dekan I dan II 

3. Ketua Jurusan 

4. Ketua Program Studi 

5. Kabag TU 

6. Kasubag pendidikan 

7. Kasubag umum dan perlengkapan 

8. Dosen Penanggung jawab memonitor asisten dosen binaannya 

9. Personil operasional yang diberi tugas khusus. 

Jadi semua penanggung jawab monitoring perkulihaan tersebut wajib 

melaksanakan tugas monitoring perkuliahan sesuai dengan wilayah dan 

kewenangannnya dengan bersinergi dalam kebersamaan sehingga menjadi energi 

dan potensi besar untuk mencapai visi dan misi. 
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b. Evaluasi 

Hasil monitoring kemudian dipaparkan secara kontinu oleh ketua program 

studi pada evaluasi dan refleksi kinerja dosen pada rapat dosen baik di tingkat prodi, 

jurusan maupun di tingkat fakultas setiap awal semester. 

Dari hasil monitoring terkait kehadiran dosen selanjutnya dilakukan evaluasi 

secara kontinu pada setiap semester. Untuk mengevaluasi, pada akhir semester 

program studi menyebarkan angket kinerja dosen kepada mahasiswa. Selanjutnya 

hasil angket diserahkan kepada dosen pada pertemuan prodi setiap akhir semester. 

Hasil angket dari semester ke semester secara umum menunjukkan bahwa 

pelaksanaan proses pembelajaran di Program studi pendidikan matematika sudah 

masuk  dalam kategori baik. 

Hasil monitoring kehadiran dosen program studi Pendidikan Matematika  pada 

perkuliahan mempunyai banyak makna dan implikasi, antara lain: 

a. Untuk mengetahui tingkat prestasi kerja dosen; 

b. Pengumuman mata kuliah yang boleh melakukan Ujian Akhir Semester 

c. Bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan baik individu maupun institusi FKIP 

Unsri 

d. Mendorong pertanggungjawaban atau akuntabilitas kinerja dosen; 

e. Meningkatkan motivasi dan etos kerja dosen; 

f. Alat menjaga tingkat kinerja dosen; 

g. Untuk kepentingan pemberhentian, pemberian sanksi ataupun penghargaan. 

 

2. Mekanisme untuk memonitor perkuliahan terkait kehadiran mahasiswa 

a. Monitoring 

Monitoring Perkuliahan pada Mahasiswa salah satunya yaitu pada kedisplinan 

kehadiran mahasiswanya. Kehadiran mahasiswa terekam dalam absensi mahasiswa 

untuk setiap mata kuliah. Peraturan manajemen menetapkan bahwa toleransi 

keterlambatan dilakukan dalam waktu 15 menit sejak perkuliahan dimulai, dan bila 

mahasiwa hadir melebihi batas waktu yang ditentukan, hal ini kan menjadi catatan 

dosen sendiri untuk mahasiswa. Mahasiswa wajib melakukan absensi di kelas 

dengan mengisi daftar hadir dan tidak bisa diwakilkan, melalui absensi mahasiswa 

tersebut, mahasiswa dan dosen bisa melihat jumlah total pertemuan yang telah 
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dijalankan oleh dosen, dan jumlah total kehadiran yang telah diperoleh oleh 

mahasiswa, sebagai salah satu bentuk alat kontrol bagi dosen. 

b. Evaluasi 

Dari daftar hadir dosen melakukan evaluasi terkait jumlah kehadiran 

mahasiswa yang sudah tidak sampai 100%, sehingga mahasiswa tersebut dapat 

mengetahui masih bisa atau tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir 

semester, sebagaimana diatur dalam Pedoman Fakultas  Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Sriwijaya tahun 2015/2016 Bab 2 : Pedoman Akademik, 

pada bagian 2.4. Penilaian hasil belajar, bahwa mahasiswa dengan kehadiran kurang 

dari 80% dari jumlah perkuliahan yang diberikan oleh dosen tidak dapat mengikuti 

ujian akhir semester. Dengan adanya evaluasi oleh dosen diharapkan mahasiswa 

dapat mengontrol sendiri terkait kehadiran mereka. Selanjutnya, dosen juga bisa 

melihat apakah mahasiswa yang tidak hadir tersebut dikarenakan sakit atau memang 

tidak hadir tanpa alasan yang tepat. 

 

3. Mekanisme untuk penyusunan dan memonitor perkuliahan terkait 

materi perkuliahan 

a. Penyusunan 

Agar sejalan dengan kebutuhan sumber daya terkini, perkembangan 

pengetahuan, dan kebutuhan stakeholder, langkah evaluasi dan pemutakhiran materi 

perkuliahan dan kurikulum terus dilakukan oleh program studi pendidikan 

matematika FKIP Universitas Sriwijaya, sehingga materi kuliah disusun dalam 

rangka mencapai kompetensi lulusan yang ditargetkan. Penyusunan materi 

perkuliahan sesuai dengan “SOP penyusunan dan monitoring materi perkuliahan” 

dilakukan melalui lokakarya oleh team teaching pengampu mata kuliah yang 

mempunyai kompetensi pada bidang ilmu dan mata kuliah tersebut dengan 

memperhatikan masukan dari dosen lain, dari alumni serta stakeholders. Pokok-

pokok bahasan dan sub pokok bahasan, dan dalam penetapan metode pembelajaran 

yang telah didiskusikan dari hasil lokakarya tersebut dituangkan dalam RPS, SAP, 

dan buku ajar. Materi perkuliahan ini setiap semester dilakukan peninjauan oleh 

Team Teaching. 
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b. Monitoring 

Sejak semester Ganjil TA 2012/2013 di program studi Pendidikan Matematika  

dilakukan monitoring perkuliahan terkait materi perkuliahan pada setiap dosen. 

Monitoring ini dilakukan pada awal perkuliahan, masa perkuliahan, dan akhir 

perkuliahan. Monitoring dilakukan oleh dosen prodi berdasarkan Surat Tugas dari 

Ketua Jurusan Pendidikan MIPA dan jadwal yang disusun Ketua Program Studi 

berdasarkan rapat dosen prodi. Aspek-aspek yang menjadi fokus monitoring antara 

lain adalah kemampuan dalam penyampaian materi perkuliahan, penguasaan materi, 

penggunaan alat bantu pendidikan, manajemen kelas,  kualitas pemberian tugas dan 

ujian dan penggunaan metoda pembelajaran. Monitoring perkuliahan juga dilakukan 

melalui angket yang diisi mahasiswa dan dosen. Aspek-aspek yang dimonitor 

meliputi Kompetensi profesional (RPS, SAP, penguasaan materi, kualitas soal ujian, 

dan lain-lain) dan Kompetensi Personal/Keteladanan (penampilan, tutur kata, 

keteladanan, dan lain-lain). 

c. Evaluasi 

Selanjutnya dilakukan evaluasi oleh ketua program studi pada setiap akhir 

semester dengan meninjau rekapitulasi hasil monitoring perkuliahan, yang 

selanjutnya dilaporkan pada rapat prodi di akhir semester. Pada rapat ini juga 

diinformasikan hasil rekam jejak pelaksanaan tugas tenaga kependidikan pendukung 

lainnya di program studi. 

 

Lampirkan contoh soal ujian dalam 1 tahun terakhir untuk 5 mata kuliah keahlian berikut 

silabusnya. Terlampir contoh soal ujian beserta silabusnya untuk 5 mata kuliah keahlian 

seperti berikut. 

Nomor Nama MK SKS Bentuk Soal 

1 Teori Bilangan 3 Uraian 

2 Aljabar 3 Uraian 

3 Metoda Statistik 3 Uraian 

4 Analisis Real 3 Uraian 

5 Geometri 3 Uraian 
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5.4   Sistem Pembimbingan Akademik (PA) 

5.4.1  Tuliskan nama dosen pembimbing akademik dan jumlah mahasiswa yang 

dibimbingnya dengan mengikuti format tabel berikut:   

 

No Nama Dosen PA 

Jumlah 

Mahasiswa 

Bimbingan 

Rata-rata Banyaknya 

Pertemuan/mhs/semester 

(1) (2) (3) (4) 

1 Zulkardi 18 6 

2 Ratu Ilma Indra Putri 20 5 

3 Darmawijoyo 19 4 

4 Yusuf Hartono 19 4 

5 Cecil Hiltrimartin 20 6 

6 Nyimas Aisyah 18 4 

7 Indaryanti 20 6 

8 Muhammad Yusuf 18 4 

9 Ely Susanti 20 5 

10 Budi Santoso 20 5 

11 Somakim 18 5 

12 Hapizah 18 5 

13 Weni Dwi Pratiwi 12 6 

Total 240  

Rata-Rata 18 5 

 

 

5.4.2  Jelaskan proses pembimbingan akademik yang diterapkan pada Program Studi ini 

dalam hal-hal berikut: 

 

No Hal Penjelasan 

(1) (2) (3) 

1 Tujuan pembimbingan 1. Memberikan arahan kepada mahasiswa dalam 

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. 

2. Memberikan topik penelitian yang sesuai dengan 

bidang minat mahasiswa dan/atau mengarahkan 

topik-topik penelitian lain yang sesuai kepada 

dosen lain dengan bidang penelitian tertentu. 

3. Memberikan motivasi, saran, dan mencoba 

menyelesaikan permasalahan personal, sosial, dan 

non akademik mahasiswa tetapi berdampak pada 
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No Hal Penjelasan 

(1) (2) (3) 

prestasi akademik mahasiswa. 

2 Pelaksanaan 

pembimbingan 

1. Pembimbingan dilakukan pada akhir perkuliahan 

semester sebelumnya dan di awal semester yang 

akan berjalan. Pembimbingan juga dilakukan 

apabila mahasiswa membutuhkan bimbingan 

dosen dalam  menghadapi kendala 

perkuliahannya. 

2. Pelaksanaan pembimbingan dapat dilakukan 

secara tatap muka dan pelaksanaanya bertempat di 

Jurusan PMIPA FKIP Unsri, atau melalui media 

sosial. 

3. Pada saat bimbingan mahasiswa membantu kartu 

bimbingan untuk diisi dosen PA terkait masalah 

yang sedang dibicarakan. 

3 Masalah yang 

dibicarakan dalam 

pembimbingan 

Masalah-masalah mendasar yang dibicarakan adalah 

rencana studi atau proses pengambilan mata kuliah, 

topik penelitian yang sesuai dengan bidang minat, dan 

masalah yang menghambat perkuliahan mahasiswa 

yang berdampak pada prestasi akademik mahasiswa. 

4 Kesulitan dalam 

pembimbingan dan 

upaya untuk 

mengatasinya 

Ketidakterbukaan mahasiswa dalam mendiskusikan 

masalah-masalah akademik, dan masalah-masalah yang 

bersifat pribadi yang dapat mengganggu prestasi 

akademik amahsiswa.   

Upaya untuk mengatasinya, PA berusaha lebih 

komunikatif untuk mengetahui kemajuan prestasi 

akademik mahasiswa pada setiap proses pembimbingan 

5 Manfaat yang diperoleh 

mahasiswa dari 

pembimbingan 

1. Mahasiswa dapat mempersiapkan lebih awal 

dalam menentukan topik penelitian untuk skripsi 

sehingga mahasiswa dapat selesai studi tepat 

waktu. 

2. Menentukan mata kuliah pilihan yang sesuai 

dengan bidang minatnya. 
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5.5   Pembimbingan Tugas Akhir / Skripsi 

 

5.5.1   Jelaskan pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir atau Skripsi yang diterapkan 

pada PS ini.   

 Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir (TA) 

4 mahasiswa/dosen TA. 

 Rata-rata jumlah pertemuan dosen-mahasiswa untuk menyelesaikan tugas 

akhir :  8 kali mulai dari saat mengambil TA hingga menyelesaikan TA. 

 Tuliskan nama-nama dosen yang menjadi pembimbing tugas akhir atau skripsi, 

dan jumlah mahasiswa yang bimbingan dengan mengikuti format tabel berikut. 

 

No Nama Dosen Pembimbing  Jumlah Mahasiswa 

(1) (2) (3) 

1 Prof. Dr. Zulkardi, M.I.Kom., M.Sc. 3 

2 Prof. Dr. Ratu Ilma Indra Putri., M.Si. 4 

3 Dr. Darmawijoyo, M.Si. 4 

4 Dr. Yusuf Hartono 5 

5 Dr. Budi Santoso, M.Si. 5 

6 Dr. Somakim, M.Pd. 4 

7 Dr. Ely Susanti, M.Pd. 4 

8 Dr. Cecil Hiltrimartin, M.Si. 4 

9 Dr. Nyimas Aisyah, M.Pd. 3 

10 Dra. Indaryanti, M.Pd. 4 

11 Drs. Muhammad Yusuf, M.Pd. 4 

12 Dr. Hapizah, M.T. 4 

Rata-rata Jumlah Mahasiswa per Dosen 4 

 

 Ketersediaan panduan pembimbingan tugas akhir (Beri tanda  pada pilihan yang 

sesuai): 

V     Ya 

Jika Ya, jelaskan cara sosialisasi dan pelaksanaannya. 

 

1. Ketersediaan panduan pembimbingan tugas akhir 

Panduan pelaksanaan skripsi (tugas akhir) pada program studi Pendidikan 

Matematika FKIP Unsri tersedia dalam bentuk buku, dan pedoman penulisan skripsi ini 

juga terdapat pada buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah. Selain itu setiap dosen pada 

program studi Pendidikan Matematika juga diberikan buku panduan yang sama. 

Selain panduan pelaksanaan skripsi, mahasiswa juga dibekali dengan kartu 

pembimbingan skripsi (format 1.1 dalam buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah FKIP 

Unsri), buku perkembangan skripsi serta tingkat kehadiran dan konsultasi dalam 

pengerjaan skripsi. Pada saat konsultasi, dosen diminta mengisi buku perkembangan 

skripsi. 
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2. Cara sosialisasi panduan pembimbingan tugas akhir 

Panduan pembimbingan tugas akhir (skripsi) untuk mahasiswa program studi 

Pendidikan Matematika FKIP Unsri terdapat pada buku pedoman Karya Tulis Ilmiah 

FKIP Unsri yang setiap tahun diperbaharui dan diberikan pada mahasiswa yang baru 

masuk. Sejak awal masuk FKIP Unsri, para mahasiswa baru sudah dapat mengetahui 

panduan penulisan tugas akhir, karena mereka dapat membaca dan memahaminya dari 

buku panduan yang diberikan pada awal menjadi mahasiswa. Pada saat kegiatan 

Pengenalan Kehidupan kampus, mahasiswa juga dibekali dari awal proses 

pembimbingan tugas akhir sesuai yang ada pada buku pedoman. Selain dari pada itu, 

ketika mengikuti mata kuliah metodologi penelitian dan seminar usul penelitian, kepada 

mahasiswa kembali dosen program studi Pendidikan Matematika yang mengasuh mata 

kuliah tersebut mensosialisasikan panduan pembimbingan penulisan tugas akhir yang 

akan di lakukan oleh mahasiswa. 

 

3. Pelaksanaan panduan pembimbingan tugas akhir 

Mahasiswa yang menulis skripsi harus membaca, memahami dan mengikuti apa 

yang tertulis dalam panduan pembimbingan skripsi. Pelaksanaan kegiatan pembimbingan 

diatur sebagai berikut :  

a. Pembimbingan dimulai dari pembuatan usul penelitian sampai dengan skripsi di 

sahkan. 

b. Pembimbingan sedapat mungkin dilaksanakan pada jam kerja dan bertempat di 

FKIP Unsri 

c. Bila butir (b) tersebut sangat tidak mungkin dipenuhi, pembimbing dan mahasiswa 

secara bersama-sama menentukan waktu dan tempat kegiatan pembimbingan. 

d. Setiap kali kegiatan konsultasi (diskusi), pembimbing membubuhkan paraf pada 

buku pembimbingan skripsi, serta mencantumkan saran perbaikan yang diperlukan. 

e. Konsultasi/diskusi dilaksanakan minimal sekali seminggu. 

Keterlakasanaan semua proses pembimbingan ini dapat dilihat pada kartu pembimbingan 

skripsi yang juga harus dilampirkan pada skripsi mahasiswa. 
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5.5.2  Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/skripsi pada tiga tahun terakhir :  7,6 bulan. 

(Menurut kurikulum tugas akhir direncanakan 1 semester). 

 

5.6  Upaya Perbaikan Pembelajaran  

Uraikan upaya perbaikan pembelajaran serta hasil yang telah dilakukan dan dicapai 

dalam tiga tahun terakhir dan hasilnya. 

 

Butir 
Upaya Perbaikan 

Tindakan Hasil 

(1) (2) (3) 

Materi  Merevisi tujuan dan deskripsi 

beberapa mata kuliah, dengan cara 

menyelaraskannya dengan kompetensi 

dasar pada beberapa materi yang  ada 

di kurikulum mata pelajaran 

matematika  sekolah menengah. 

 Pembuatan modul mata kuliah dan 

panduan praktikum  

 RPS dan SAP baru 

yang untuk beberapa 

mata kuliah memuat 

tujuan dan deskripsi 

yang terkait dengan 

materi matematika 

sekolah menengah 

 Tersedianya modul 

dan panduan 

praktikum 

Metode 

Pembelajaran 

Mengkaji, mengevaluasi, dan merevisi 

metode pembelajaran yang telah 

dilaksanakan sesuai dengan kompetensi 

yang ingin dicapai, dengan cara 

mengembangkan berbagai metode 

pembelajaran yang berbasis student 

centered learning (SCL)  disertai dengan 

perangkat pembelajaran 

Metode pembelajaran 

berbasis kompetensi dan 

SCL yang lebih 

menyenangkan dan lebih 

efektif  

Penggunaan 

Teknologi 

Pembelajaran 

 Memberikan pelatihan kepada dosen  

tentang E-Learning dan tentang 

penggunaan  teknologi untuk 

mendukung E-Learning dan SCL 

 Memberi kesempatan dan 

memfasilitasi dosen untuk 

mengembangkan bahan ajar berbasis 

IT  melalui hibah pengajaran dan dana 

pengembangan bahan ajar berbasis e-

learning. 

 Memanfaatkan Lab matematika untuk 

perkuliahan praktikum dan algoritma 

pemprograman  

Bahan ajar berbasis IT   
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Butir 
Upaya Perbaikan 

Tindakan Hasil 

(1) (2) (3) 

Cara-cara 

evaluasi 

Mengembangkan dan melaksanakan 

evaluasi pembelajaran yang lebih 

bervariasi, antara lain dalam bentuk kuis, 

tugas/presentasi (mengerjakan soal, 

mencari jurnal terkini sesuai dengan 

materi, dan presentasi), Ujian Tengah 

Semester (UTS), dan Ujian Ahir 

Semester (UAS). Selain itu, dosen juga 

melakukan evaluasi terhadap proses 

belajar mengajar dengan cara melakukan 

observasi kelas, dan juga menilai 

keaktifan serta  hasil kerja mahasiswa 

melalui diskusi di media sosial.  

 

Hasil belajar mahasiswa 

meningkat 

 

 

5.7  Upaya Peningkatan Suasana Akademik 

 

5.7.1 Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik). 

 

Kebijakan tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik telah diatur dalam Statuta Unsri dan Fakultas Bab VII Pasal 26 

s.d 29. Berdasarkan Statuta ini, otonomi keilmuan harus berpedoman pada norma 

dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh tenaga dosen dan mahasiswa dan 

diatur oleh Keputusan Senat Unsri. 

 

1. Kebijakan otonomi keilmuan 

Program studi Pendidikan matematika FKIP Unsri memberikan hak kepada 

dosen program studi pendidikan matematika, kemandirian dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi  yang sesuai dengan kaidah keilmuannya secara 

bertanggung jawab. Dosen program studi pendidikan matematika diberi 

kesempatan yang sama untuk meningkatkan keilmuan sesuai dengan bidangnya. 

Seperti mengikuti studi lanjut. Pada saat ini ada 1 orang dosen prodi matematika 

yang sedang mengikuti studi S-3 sesuai bidang keilmuan yang dipilihnya. Selain 

itu  pada prodi pendidikan matematika, otonomi keilmuan dikembangkan melalui 
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pemberian kesempatan bagi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan ilmu 

lewat penelitian dengan memberi kemudahan terhadap pengusulan proposal,  

penggunaan perpustakaan, jaringan internet, dan sebagainya. 

 

2. Kebijakan kebebasan akademik 

Kebebasan  akademik  dilandasi  pada  kepatuhan kepada nilai-nilai etika, 

moral, dan akhlak yang bersifat normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh 

seluruh dosen, mahasiswa dan peserta didik sebagai insan akademik melalui 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan. Dosen pendidikan matematika FKIP 

Unsri sebagai insan akademik dalam mengemban tugasnya, diberi kewenangan 

sebagai pendidik, peneliti, dan penyaji pelayanan kepada masyarakat. Dalam 

melaksanakan tugasnya, dosen dapat melibatkan peserta didiknya. Dalam 

melaksanakan ini Dosen beserta peserta didiknya diberi kebebasan akademik 

dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuannya melalui kajian, 

penelitian, pembahasan atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang dilandasi kaidah keilmuan. Contohnya ada dosen program studi Pendidikan 

Matematika yang secara aktif memajukan ilmu pengetahuannya melalui kajian 

PMRI, Pendidikan karakter, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Kebebasan akademik bagi mahasiswa dikembangkan melalui kebebasan 

memilih mata kuliah pilihan,  kebebasan memberikan saran dan kritik terhadap 

kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dan kebebasan dalam melaksanakan 

kegiatan kemahasiswaan yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat. 

  

3. Kebijakan kebebasan mimbar akademik  

Kebebasan mimbar akademik dengan memberikan kesempatan kepada 

dosen untuk menyampaikan ide, hasil penelitian, hasil pengabdian pada forum 

terbuka dan dalam pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, ceramah, 

symposium, lokakarya, diskusi panel, dan ujian dalam rangka pelaksanaan 

pendidikan akademik dan/atau profesional. Kebebasan mimbar akademik dapat 

dilaksanakan di luar Unsri dengan pertimbangan tertentu. Dosen prodi pendidikan 

matematika juga diberi kebebasan menjadi anggota /pengurus organisasi 

keilmuan/profesi, dan sebagainya, seperti IndoMS, ICME, ICMI,ISWI. Salah satu 
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dosen program studi pendidikan matematika berhasil menjadi Wakil presiden 

IndoMS, dan seorang dosen menjadi ketua IndoMS wilayah Sumbagsel. Selain 

itu seorang dosen menjadi wakil ketua pengurus daerah Persatuan Catur Seluruh 

Indonesia (PERCASI) Sumatera Selatan. 

Kebebasan mimbar akademik diupayakan lewat kebebasan mengajukan 

pendapat/saran/kritik pada forum rapat dosen dan acara ’sambung rasa’ dengan 

mahasiswa yang dilakukan secara periodik. Kebijakan tersebut telah terbukti 

dapat menciptakan kebebasan akademik yang kondusif di antara sivitas 

akademik. 

Untuk menjaga suasana akademik ini, memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk menyampaikan ide dan aprisiasinya melalui mimbar-mimbar 

akademik tanpa ada tekanan apapun, baik dari dosen, pimpinan jurusan/program 

studi, fakultas, maupuan universitas. Selain itu program studi mengikutsertakan 

mahasiswa dalam kegiatan dosen baik di dalam kampus (pelaksanaan kuliah dan 

seminar mahasiswa) maupun di luar kampus (Program PKL, LCCM, seminar 

nasional, pengabdian, dan penelitian). 

 

 

5.7.2 Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya 

interaksi akademik antara sivitas akademika. 

 

Sarana dan prasarana serta dana yang ada di lembaga dimanfaatkan secara 

bersama-sama oleh semua program studi yang ada di FKIP Unsri sehingga 

pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaannya dilakukan secara terstruktur oleh 

Unit/Jurusan/Pusat di tingkat lembaga, dengan rincian sebagai berikut. 

 

1. Ketersediaan dan jenis prasarana 

Ketersediaan sarana dan prasarana ditujukan untuk memelihara interaksi 

dosen-mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus, dan untuk menciptakan 

iklim kondusif yang mendorong perkembangan dan kegiatan 

akademik/profesional. Lingkungan kampus yang dilengkapidengan taman-taman 

yang hijau dan asri, tempat ibadah yang luas, koperasi, kantin, fasilitas photo-

copy, fasilitas kesehatan klinik, sehingga mendorong terciptanya lingkungan 
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belajar yang nyaman, aman, indah dan serasi. Sejak tahun 2010 Unsri bekerja 

sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan sarana Rusunawa bagi 

mahasiswa dan asrama mahasiswa, serta mulai tahun 2015 juga tersedia 

Apartemen sebagai tempat tinggal mahasiswa.  

Suasana akademik yang dikembangkan Unsri adalah suasana akademik 

yang menekankan pada nilai-nilai budaya akademik. Budaya akademik yang 

kondusif merupakan wahana untuk melakukan interaksi antar dosen atau antara 

dosen dan mahasiswa, atau antar mahasiswa, yang dapat mendukung terciptanya 

suasana akademik yang kondusif. Budaya akademik juga diwujudkan dalam 

praktek kebersihan, kedisiplinan, pergaulan dan busana yang baik, yang 

mendorong proses pembelajaran. Dengan kondisi ini, maka upaya Unsri untuk 

mencapai visi, misi, sasaran, dan tujuan lebih mudah dilakukan.Untuk 

menciptakan dan memelihara suasana akademik seperti di atas, selain 

menyediakan sarana dan prasarana fisik, Unsri juga membuat sistem 

pembelajaran, sistem evaluasi, dan jaminan keamanan. Prasarana dan sarana yang 

dimaksud, misalnya ruang pimpinan, ruang dosen, ruang administrasi/pelayanan, 

ruang kuliah, ruang diskusi, perpustakaan, laboratorium, komputer, jaringan 

internet, CD Rom dan hotspot area.  

Prasarana yang tersedia pada program studi Pendidikan Matematika yang 

dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran 

adalah ruang baca, laboratorium komputer, laboratorium pendidikan matematika, 

laboratorium micro teaching yang terdiri dari 3 ruangan dengan luas keseluruhan 

60 m
2
, perpustakaan pusat Unsri, ruang baca Unsri, lapangan bola kaki, 

Penggunaan ruang Microteaching dikoordinasikan oleh Ketua UPPL FKIP Unsri. 

Prodi Pendidikan matematika juga mempunyai   gedung serbaguna yang 

bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pelepasan alumni baru dan 

kegiatan kemahasiswaan. 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. Selain ruang kuliah pada kampus 
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Indralaya dan kampus Palembang program Studi Pendidikan matematika juga 

mempunyai 1 ruangan untuk ketua Program Studi, dan ruangan untuk dosen-

dosen program studi untuk kampus Indralaya, sedangkan untuk kampus 

Palembang disediakan satu ruang dosen. Pada gedung kuliah terdapat ruang 

dapur yang dapat dimanfaatkan oleh dosen-dosen, toilet, mushola, ruang rapat 

dan ruang jurusan serta ruang untuk administrasi. Program studi pendidikan 

matematika juga memiliki ruang Laboratorium Matematika yang berada di 

kampus Indralaya dan kampus Palembang. 

Prasarana lain adalah gedung dekanat yang merupakan pusat administrasi 

fakultas. Gedung ini terdiri dari 3 lantai , 22 ruang dengan luas keseluruhan 1.506 

m
2
 yang digunakan untuk ruang Dekan, WD I, WD II, WD III, Kasubbag TU, 

Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan, Kasubbag Kemahasiswaan, Kasubbag 

UMKAP, Kasubbag Pendidikan, Ruang Komputer, Guru Besar, Sidang, Rapat, 

Pengadaan, Mushola, Pos Satpam, Dharma Wanita, toilet untuk laki-laki dan 

perempuan dan dapur. 

Pada kampus Indralaya dan Palembang juga tersedia klinik kesehatan, 

lapangan untuk olah raga seperti lapangan bola kaki, lapangan basket, lapangan 

voley, kantin, lapangan untuk Parkir yang dijaga oleh satpam selama 24 jam serta 

terminal untuk bus Palembang-Indralaya. 

 

2. Ketersediaan dan jenis sarana 

Fasilitas utama untuk menunjang proses pembelajaran program studi 

Pendidikan Matematika FKIP Unsri adalah Laptop, OHP, LCD, slide Proyektor, 

komputer, jaringan internet, CD Media Pembelajaran, alat peraga pada 

laboratorium matematika,  bus, alat dan bahan praktikum dan literatur pada ruang 

baca. Komputer juga disediakan di loby gedung FKIP kampus Palembang dan 

Indralaya yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa. Ruang baca atau juga 

gedung perpustakaan FKIP yang memiliki luas 160m
2
 menyediakan buku-buku 

yang menunjang pembelajaran amtematika. Penggunaan fasilitas perpustakaan 

dibawah koordinasi Perpustakaan. Civitas akademika dapat memanfaatkan 

perpustakaan yang ada di Fakultas maupun Universitas dengan menjadi anggota 

perpustakaan jika akan melakukan peminjaman. Disamping itu di ruang ketua 
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program studi juga terdapat buku-buku referensi perkuliahan, jurnal nasional dan 

internasional, dan skripsi yang juga dapat dipinjam oleh dosen dan mahasiswa. 

 

3. Ketersediaan dan jenis dana  

Untuk mencapai visi dan misi program studi, program studi pendidikan 

matematika FKIP Unsri mendapatkan dana untuk menunjang pelaksanaan proses 

pembelajaran, kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang di 

lakukan oleh dosen prodi Pendidikan matematika yang berasal dari  Perguruan 

Tinggi sendiri, DIKTI, dan lainnya (Diknas, LPMP, Kerjasama Depag, 

SEAMEO-QITEP). Selain itu program studi Pendidikan Matematika juga 

mendapatkan dana dari sumbangan Alumni dan sponsor terutama pada saat 

program studi melaksanakan kegiatan seperti seminar nasional, mendatangkan 

dosen tamu, dan kegiatan mahasiswa seperti LCCM, MEF, Himma Chess Cup 

(HCC), Kontes Literasi Matematika. 

 

5.7.3 Program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan 

baik di dalam maupun di luar kelas,  untuk menciptakan suasana akademik yang 

kondusif (misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian 

bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan temu dosen-mahasiswa-alumni). 

 

Untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif,  prodi telah merancang 

dan merealisasikan sejumlah kegiatan di dalam dan di luar kelas, sebagai berikut. 

 

1. Tim Mengajar (Teaching Team) 

Untuk menjalin hubungan yang sinergis antara dosen senior dan dosen 

muda, prodi melalui rapat telah merancang jadwal kuliah yang membentuk tim 

teaching yang memasangkan dosen senior dengan keahlian tertentu dengan dosen 

muda. Hal ini bertujuan agar dosen muda mendapat pembimbingan langsung 

dalam melaksanakan perkuliahan di prodi. Pembimbingan dilakukan mulai dari 

perencanaan (penyusunan RPS, SAP, dan bahan ajar), pelaksanaan (tim 

mengajar), dan evaluasi (pelaksanaan dan pemberian umpan balik hasil belajar 

mahasiswa). 
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2. Seminar, Lokakarya 

Keikutsertaan civitas akademika Prodi dalam kegiatan akademik di dalam 

kampus menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Banyak dosen, mahasiswa 

maupun tenaga kependidikan  prodi yang terlibat dalam kegiatan seminar, 

lokakarya, dan magang (baik sebagai panitia, pembicara, maupun peserta) di 

tingkat fakultas, universitas, nasional maupun internasional yang diselenggarakan 

di Unsri, seperti seminar nasional pendidikan, Lokakarya penyusunan modul 

praktikum, lokakarya pembimbing akademik, magang pengembangan 

laboratorium, dan lain-lain. Dosen dan mahasiswa juga melaksanakan kegiatan 

ilmiah yang terjadwal, yaitu seminar hasil penelitian oleh mahasiswa yang 

terjadwal setiap bulannya, seminar matematika yang terjadwal setiap tahunnya 

pada semester genap, seminar rencana penelitian oleh dosen setiap akhir semester, 

dan seminar nasional yang terjadwal setiap dua tahun. 

  

3. Penelitian dan Pengabdian Bersama 

Dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, untuk 

menumbuhkembangkan minat meneliti dan melaksanakan pengabdian dosen, 

prodi senantiasa memberikan informasi tentang dana hibah penelitian, hibah 

pengajaran, hibah pengabdian yang disediakan prodi, jurusan, fakultas, 

universitas, atau DIKTI. Selanjutnya prodi melalui rapat juga memfasilitasi 

dengan menyusun tim pelaksana untuk beberapa kegiatan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. Tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan 

penelitian dan pengabdian ini disusun sedemikian rupa sehingga semua dosen 

terlibat dalam kegiatan ini. Dengan demikian iklim keilmiahan terasa begitu 

kental dengan kesamaan kepentingan untuk menciptakan suasana akademik 

yang kondusif antar dosen prodi. Di samping itu, kegiatan penelitian dan 

pengabdian dosen ini juga sebagian besar melibatkan mahasiswa sebagai 

pelaksana kegiatan dan sekaligus tugas akhir mahasiswa (skripsi). Dalam situasi 

ini, terlihat jelas suasana akademik yang kondusif antara mahasiswa dan dosen 

prodi. 
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4. Pengenalan Kehidupan Kampus (PK2) dan Hardiknas 

Program Pengenalan Kehidupan Kampus dan Hardiknas merupakan 

program rutin yang dilaksanakan prodi masing-masing pada setiap awal semester 

ganjil dan pada bulai Mei untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. 

Pelaksanaan program ini difasilitasi sepenuhnya oleh fakultas, karena program ini 

merupakan program rutin bidang kemahasiswa FKIP Unsri. Program ini 

pelaksanaannya melibatkan dosen dan mahasiswa yang secara bersama-sama 

berada dalam satu tim dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program ini. Pada 

perencanaan, mahasiswa dan dosen terlibat dalam rapat untuk menyusun teknis 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program pengenalan kehidupan kampus dan 

hardiknas. Pada saat pelaksanaan,  mahasiswa dan dosen secara bersama-sama ke 

lapangan untuk mengenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru dan 

melaksanakan berbagai lomba untuk memeriahkan Hardiknas, baik sebagai nara 

sumber maupun panitia sesuai dengan kapasitas masing-masing. Pada saat 

evaluasi, mahasiswa dan dosen terlibat dalam rapat untuk mengevaluasi kegiatan 

yang sudah dilaksanakan. Hubungan yang sinergis antara mahasiswa dan dosen 

sangat terlihat dalam program ini, karena tujuan yang sama yaitu mensukseskan 

program pengenalan kehidupan kampus dan Hardiknas.  Di samping itu, pada 

pelaksanaan kegiatan pengenalan kehidupan kampus dan hardiknas ini mahasiswa 

juga dibimbing oleh dosen dan alumni dalam meningkatan kemampuan kerjasama 

tim dan meningkatkan kemampuan komunikasi yang baik yang merupakan modal 

mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan soft skill mereka. 

 

5. Temu Dosen-Mahasiswa-Alumni 

Temu dosen-mahasiswa-alumni merupakan salah satu program rutin tahunan 

prodi. Kegiatan ini dilakukan melalui penyelenggaraan seminar nasional dan reuni 

akbar pada tanggal 16 Mei 2015 serta reuni akbar FKIP Unsri pada tanggal 8 dan 

9 Oktober 2016 yang melibatkan dosen–mahasiswa–alumni sebagai panitia. Selain 

itu dosen dan alumni juga terlibat dalam pertemuan ilmiah dalam bentuk kegiatan 

pelatihan dan penyusunan PTK dan Karya Tulis Ilmiah di SMPN 10 Palembang, 

SMKN 5 Palembang, SMPN 1 Banyuasin. Kegiatan Pengabdian kepada 
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Masyarakat juga melibatkan dosen, alumni, dan mahasiswa dengan memberikan 

pelatihan penyusunan soal-soal matematika berbasis OSN kepada seluruh guru 

matematika di SMA kota Palembang. 

 

5.7.4 Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen. 

 

1. Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa 

Peningkatan interaksi antara dosen dan mahasiswa telah dikembangkan 

prodi melalui beberapa kegiatan berikut. 

a. Di bidang pengajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa terjalin 

melalui dua kegiatan,  yaitu seminar mahasiswa dan PKL. Seminar 

mahasiswa dilaksanakan dalam bentuk seminar  matematika dan seminar 

usul penelitian. Dalam hal ini dosen terlibat dalam membimbing mahasiswa 

menyusun materi dalam bentuk makalah untuk dipresentasikan mahasiswa 

pada saat seminar. Interaksi akademik terlihat kental dalam kegiatan ini, 

karena mahasiswa dan dosen dituntut untuk berdiskusi secara intensif untuk 

menyelesaikan makalah seminar mahasiswa ini.  

Sementara itu, kegiatan PKL dilaksanakan setiap tahun pada akhir semester 

genap. Kegiatan ini diikuti oleh semua mahasiswa peserta mata kuliah 

workshop pembelajaran matematika, dan seminar matematika, dengan 

dibimbing oleh dosen pengasuh mata kuliah dan beberapa orang dosen 

lainnya. Melalui kegiatan PKL ini interaksi yang terjalin antara mahasiswa 

dan dosen menjadi semakin meningkat, karena suasana yang tercipta dalam 

kegiatan PKL ini adalah suasana yang akrab. 

b. Di bidang penelitian, interaksi dosen dan mahasiswa terjalin melalui 

kegiatan penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa. Dalam hal ini 

penelitian dosen merupakan payung bagi penelitian beberapa mahasiswa 

yang dibimbingnya.Oleh karena itu, interaksi antara dosen dan mahasiswa 

terasa semakin meningkat karena dosen dan mahasiswa terlibat secara 

bersama-sama terutama dalam penyusunan dan pengembangan instrumen 

penelitian, pelaksanaan penelitian, dan analisis data.  Interaksi yang baik ini 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempercepat masa penulisan tugas 



 

 

32 
 

akhir mahasiswa dan sekaligus meningkatkan kualitas tugas mahasiswa. 

c. Di bidang pengabdian, interaksi dosen dan mahasiswa terjalin melalui 

kegiatan pengabdian dosen yang melibatkan mahasiswa. Dalam hal ini 

mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian adalah mahasiswa-

mahasiswa yang dipandang terampil dalam topik yang terkait dengan 

pengabdian. Keterlibatan mahasiswa ini adalah sebagai nara sumber 

pendamping dan sebagai tim analisis data. Dengan adanya intensitas 

pertemuan dalam kegiatan pengabdian ini, interaksi akademik antara dosen 

dan mahasiswa terasa semakin meningkat.  

Di samping itu, interaksi dosen dan mahasiswa juga terjalin melalui 

kegiatan pembimbingan mahasiswa untuk mengikuti Olimpiade. Lomba 

Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dan penyusunan proposal PKM. Interaksi yang 

baik ini terbukti dengan prestasi mahasiswa dalam memperoleh peringkat 

pertama Olimpiade Sain Nasional (OSN)  SE Sumatera Selatan, peringkat 

pertama dalam LKTI, dan diterimanya proposal PKM mahasiswa untuk 

tingkat nasional. 

 

2. Interaksi akademik antar mahasiswa 

Peningkatan interaksi antar mahasiswa telah dikembangkan prodi melalui 

beberapa kegiatan berikut. 

a. Seminar Nasional, Lomba Cerdas Cermat Matematika (LCCM), MEF, 

Himma Chess Cup (HCC) yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini 

dilaksanakan Himpunan Mahasiswa Matematika (HIMMA) bekerjasama 

dengan alumni pendidikan matematika FKIP Unsri. Untuk mensuksesan 

kegiatan ini, semua mahasiswa baik yang terlibat dalam kepanitianaan 

maupun tidak secara sekarela dan bahu membahu bekerja bersama-sama 

dalam suasana yang akrab, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan.  

b. Keikutsertaan dalam Hardiknas yang dilaksanakan setiap bulan Mei. 

Interaksi akademik yang terjalin antar mahasiswa pada kegiatan ini terlihat 

pada saat mahasiswa dengan dikoordinasi oleh HIMMA berlatih bersama 

dalam upaya untuk memenangkan berbagai cabang lomba dalam hardiknas. 

Interaksi yang baik ini terbukti dengan berhasilnya beberapa mahasiswa 
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memenangkan berbagai lomba seperti catur, volley, futsal, lomba mengajar, 

dan lain-lain. 

 

3. Interaksi akademik antar dosen 

Peningkatan interaksi antar dosen telah dikembangkan prodi melalui 

beberapa kegiatan berikut. 

a. Rapat prodi yang dilaksanakan pada setiap akhir semester. Rapat prodi ini 

di samping diisi dengan kegiatan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan 

pembagian tugas mengajar, juga dimanfaatkan dosen untuk mendiskusikan 

permasalahan yang sedang dihadapi dosen dan mahasiswa, misalnya 

kenaikan pangkat dosen atau tindakan yang diberikan untuk mahasiswa-

mahasiswa yang terancam Drop Out (DO). Rapat ini juga dimanfaatkan 

prodi untuk memberikan informasi tentang berbagai hibah penelitian, 

pengajaran, pengabdian, serta kolbaorasi internasional. Interaksi yang baik 

ini di samping telah menciptakan suasana akademik yang kondusif juga 

telah meningkatkan kemampuan profesional dosen. 

b. Kegiatan penyusunan Beban Kerja Dosen secara bersama yang 

dilaksanakan pada setiap pertengahan semester. Kegiatan ini dijadikan 

dosen sebagai sarana untuk meningkatkan intensitas pertemuan dan 

interaksi antar dosen. Dalam hal ini kaprodi memfasilitasi dosen dengan 

menyiapkan bebagai dokumen yang diperlukan dosen. 

c. Kegiatan temu ilmiah dosen yang dilaksanakan secara berkala setiap dua 

atau tiga bulan sekali pada hari Selasa. Prodi sengaja merancang jadwal 

pada hari Selasa hanya untuk kegiatan seminar mahasiswa dan temu ilmiah 

dosen prodi. Kegiatan temu ilmiah ini menghadirkan dosen sebagai nara 

sumber secara bergantian. Pada kegiatan temu ilmiah ini, dosen-dosen prodi 

mendiskusikan berbagai topik yang terkait dengan pengembangan prodi, 

misalnya pengembangan web prodi dan pengembangan kurikulum. Temu 

ilmiah ini juga sering digunakan sebagai sarana bagi dosen untuk 

mediseminasikan hasil penelitian, hasil studi banding atau hasil kegiatan 

magang dosen. Melalui kegiatan ini terlihat adanya interaksi yang baik 

antar dosen prodi. 
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5.7.5 Pengembangan perilaku kecendekiawanan.  

 

1. Perilaku Peduli Sosial 

Perilaku peduli sosial mahasiswa program studi Pendidikan matematika 

dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan seperti memberikan pelatihan di Panti 

asuhan untuk mengembangkan kreativitas yang berjiwa kewirausahaan dengan 

memaanfaatkan barang bekas pada tanggal 8 Maret s.d 29 Mei 2015. Selain itu 

mahasiswa program studi pendidikan matematika juga tanggap menghadapi 

bencana alam dengan mengumpulkan dan mengirimkan bantuan berupa makanan, 

pakaian dan lain-lain untuk membantu korban bencana alam seperti banjir, gempa 

bumi dan lainnya. 

 

2. Perilaku Peduli Lingkungan 

Perilaku peduli lingkungan di program studi pendidikan matematika 

dikembangkan melalui kegiatan cinta lingkungan oleh HIMMA dengan menanam 

pohon dan bunga pada lahan yang berada di depan ruang kesekretariatan HIMMA 

kampus Indralaya pada tanggal 28 April 2014. Pada setiap kelas dan toilet juga 

disediakan tempat sampah untuk kebersihan lingkungan. Setiap kelas juga dihiasi 

dengan berbagai ornamen bernuansa matematika untuk keindahan dan 

karakteristik kelas prodi matematika. 

 

3. Perilaku Tanggung Jawab 

Perilaku tanggung jawab dikembangkan dengan melibatkan mahasiswa 

pada kegiatan seperti Program Kreativitas Mahasiswa di bidang Pengabdian pada 

Masyarakat dengan mengajar anak jalanan yang tergabung dalam “Relawan anak 

sumatera selatan”. Program Kreativitas Mahasiswa di bidang Pengabdian pada 

Masyarakat berupa Pelatihan Pembelajaran Matematika melalui Jarimatika untuk 

Guru-guru SD di Indralaya (tanggal 2 s.d 14 Februari 2016). Selain itu 

mahasiswa juga diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan kegiatan 

seperti kegiatan LDO dan HIMMA Gembira sebagai kegiatan pelatihan dan 

pemberian materi terkait dasar-dasar organisasi kepada mahasiswa baru (tanggal 

1 September 2015), Lomba Catur (tanggal 15-16 Desember 2015), kegiatan MEF 
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(Olimpiade Matematika SD, Lomba Cerdas Cermat SMP/SMA, Lomba Domino 

tingkat SMP se-Sumbagsel, Lomba Cipta Puisi Matematika tingkat Nasional pada 

tanggal 17 s.d 19 Mei 2016). 

 

4. Perilaku Keingintahuan yang Tinggi 

Untuk mengembangkan perilaku keingintahuan yang tinggi, mahasiswa 

program studi pendidikan matematika setiap tahun difasilitasi untuk dapat 

mengikuti LKTI (tahun 2016), OSN Pertamina (tahun 2014, 2015 dan 2016), 

OSN PT (tanggal 3 November 2009), Lomba Puisi (tahun 2016), dan lain-lain  

 
 

 

 

 

 

 


