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KONTRAK PERKULIAHAN 

(BAHASA INGGRIS UNTUK MATEMATIKA) 

 

 

Bobot SKS  : 2 

Semester  : Ganjil 2015/2016 

Hari Pertemuan : 16 

Dosen Pengampuh      : Dr. Yusuf Hartono  

 

1. Deskripsi Mata Kuliah 

Matakuliah Bahasa Inggris untuk Matematika bertujuan memberikan review dan latihan-

latihan kepada para mahasiswa agar dapat menggunakan bahasa inggris yang telah 

dipelajari di sekolah menegakkan secara aktif. Kegiatan perkuliahan berupa latihan 

membaca, memahami dan meningkatkan kosakata dari naskah-naskah dan buku teks 

matematika, serta latihan menungkapkan kembali atau mengkomunikasikan isi bacaan 

atau gagasan-gagasan terkait dengan bidang matematika baik secara tertulis maupun lisan 

 

 

2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

1. Sikap dan Tata Nilai:  

1.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 

2.Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;  

3.Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan;  

4.Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  

5.Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 

2. Pengetahuan: 

1.Membaca, memahami dan meningkatkan kosa kata dari naskah-naskah dan 

buku teks matematika 

2.Latihan mengungkapkan kembali atau mengkomunikasikan isi bacaan atau 

gagasan-gagasan terkait dengan bidang matematika baik secara tertulis maupun 

lisan 

 

3. Keterampilan Kerja (Kemampuan Kerja dan Kewenangan dan Tanggung 

Jawab): 

1) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

2) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 

3) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; dan 
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4) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri;  

 

3. Strategi/Model/Metode Pembelajaran 

 Ekspositori dan diskusi 

 Diskusi dan persentasi 

 Melihat video, dikusi, dan persentasi 

 

4. Materi Pokok 

 

1. Perkenalan dan rencana program semester 

2. Jenis-jenis bilangan 

3. History of counting Measuring time 

4.  -  Simbol matematika dasar dalam bahasa inggris 

 - Simbol-simbol tersebut dalam berbagai kontek matematika 

5.  - Istilah-istilah bahasa inggris yang berhubungan dengan himpunan.  

 - Istilah-istilah tersebut dalam berbagai kontek matematika 

6.  - Istilah-istilah bahasa inggris yang berhubungan dengan logika 

 - Istilah-istilah tersebut dalam berbagai kontek matematika 

7.  - Istilah-istilah bahasa inggris yang berhubungan dengan aljabar  

 - Istilah-istilah tersebut dalam berbagai kontek matematika 

8.  MID SEMESTER 

9. - Istilah-istilah bahasa inggris yang berhubungan dengan aljabar  

- Istilah-istilah tersebut dalam berbagai kontek matematika 

10. - Istilah-istilah bahasa inggris yang berhubungan dengan kalkulus  

- Istilah-istilah tersebut dalam berbagai kontek matematika 

11. -Istilah-istilah bahasa inggris yang berhubungan dengan kalkulus  

-Iistilah-istilah tersebut dalam berbagai kontek matematika                                           

12. -Istilah-istilah bahasa inggris yang berhubungan dengan kalkulus 

-Istilah-istilah tersebut dalam berbagai kontek matematika 

13. -Istilah-istilah bahasa inggris yang berhubungan dengan statistik. 

-Istilah-istilah tersebut dalam berbagai kontek matematika 

14. -Istilah-istilah bahasa inggris yang berhubungan dengan statistik. 

-Istilah-istilah tersebut dalam berbagai kontek matematika 

15. -Istilah-istilah bahasa inggris yang berhubungan dengan geometri  

-Istilah-istilah tersebut dalam berbagai kontek matematika 

16. -Istilah-istilah bahasa inggris yang berhubungan dengan geometri 

-Istilah-istilah tersebut dalam berbagai kontek matematika 

17. UAS 
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5. Bahan Bacaan/Daftar Pustaka 

1.Gibilisco, S. (2004). Everyday Math Demystified. USA: The McGraw-Hill Co., Inc  

2.Courant, R. & Robbins. (1996). What is Mathematics. New York: Oxford University                        

Press, Inc.  

3.Video related to Mathematics  

 

6. Kriteria dan Standar Penilaian 

Penilaian dilakukan berdasarkan Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap 

proses pembelajaran dan unjuk sikap dengan komponen sebagai berikut : 

Tugas      : 20% 

Keaktifan di kelas  : 5%  

Absensi    : 5% 

UTS    : 30% 

UAS    : 40% 

 

 Hasil evaluasi dikategorikan sebagai berikut : 

Nilai Prestasi Bobot Prestasi Rentang Angka Makna Relatif 

A 4 86 – 100 Sangat Baik 

B 3 71 – 85 Baik 

C 2 56 – 70 Cukup 

D 1 41 – 55 Kurang 

E 0 0 – 40 Gagal 

 

 

7. Tata Tertib Siswa dan Dosen 

1. Mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan, rapi, berkerah, pada waktu 

mengikuti perkuliahan di kelas 

2. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal waktu mengikuti perkuliahan, 

kecuali alasan tertentu (sakit, habis kecelakaan) 

3. Pada waktu perkuliahan semua handphone dinon aktifkan/disilent 

4. Keterlambatan masuk di kelas hanya diijinkan maksimal 15 menit dari jadwal. Lewat 

dari batas tersebut mahasiswa boleh masuk tapi tidak diperkenankan untuk absensi. 

5. Tidak diperkenankan melakukan keributan di kelas dalam bentuk apapun selama 

perkuliahan berlangsung, kecuali pada saat diskusi. 

6. Mahasiswa wajb hadir minimal 80% dari tatap muka 

7. Tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS, kecuali dengan alasan jelas. 

8. Hasil evaluasi mahasiswa wajib dikembalikan pada mahasiswa 2 minggu setelah 

ujian berakhir. 

9. Protes nilai dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar. 
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10. Jadwal Kuliah 

No. Pokok Bahasan Minggu Ke 

1. Silabus perkuliahan 1 

2. Number and basic operation 2 

3. History of counting Measuring time 3 

4. Symbol used in basic mathemathics 4 

5. Set and logic 5 

6. Set and logic 6 

7. Algebra 7 

8. MID SEMESTER 8 

9. Algebra 9 

10. Calculus 10 

11. Calculus 11 

12. Statistics 12 

13. Statistics 13 

14. Geometry 14 

15. Geometry 15 

16. UAS 16 

 

11. Lain-lain 

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat 

dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan 

isi kontrak perkuliahan, akanada pemberitahuan terlebih dahulu. 

 

 

 

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini. 

 

Pihak I        Pihak II 

Dosen Pengampu,                             Esterlina 

 

 

 

(........................)      (...........................) 

  

 

Mengetahui 

Ketua PS Pendidikan Matematika, FKIP Unsri 

 

 

 

    (Dra. Cecil Hiltrimartin, M.Si.) 

                                 NIP.196403111988032001 


