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A. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah : 

1. Ranah Sikap 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1). 

b. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S3). 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila 

(S6). 

d. Menunjukkan sikap profesional atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S10). 

 

2. Ranah Keterampilan Umum 

a. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (KU1). 
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b. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya 

dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir (KU2). 

c. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap 

informasi dan data (KU3). 

 

3. Ranah Keterampilan Khusus 

a. Mampu merumuskan gejala dan masalah fisis melalui analisis numerik berdasarkan hasil observasi dan eksperimen (KK1) 

b. Mampu menghasilkan model matematika atau model fisis yang sesuai dengan hipotesis atau prakiraan dampak dari fenomena yang 

menjadi subyek pembahasan (KK2). 

c. Mampu memprediksi potensi penerapan perilaku fisis dalam teknologi (KK4). 

d. Menghasilkan karya ilmiah sains fisika melalui metode numerik dan aplikasinya terkait pengelolaan hutan hujan tropis (KK7). 

 

4. Ranah Pengetahuan 

a. Menguasai prinsip dan aplikasi fisika matematika, fisika komputasi dan instrumentasi (P2). 

b. Menguasai pengetahuan tentang teknologi yang berdasarkan geofisika dan penerapannya (P3). 

c. Menguasai terapan fisika dalam bidang keahlian, meliputi elektronika-instrumentasi, geofisika, fisika medis, oseanografi fisis, dan fisika 

material (P4). 

 

B. Capaian Pembelajaran MK :  

Melalui pengalaman pembelajaran dalam perkuliahan ini, dan didukung dengan bacaan, serta bahan pengayaan lainnya, mahasiswa 

diharapkan: (a) mampu menguasai konsep dan prinsip dasar metode numerik sehingga mampu memecahkan problem secara numerik, dan 

(b) mampu menguasai proses pemecahan sistem persamaan linier, non-lilnier, interpolasi, aproksimasi, diferensiasi, integrasi, problem nilai 

eigen, persamaan diferensial biasa dan parsial.  
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C. PIP Unmul yang di Integrasikan :  

Menghasilkan karya ilmiah sains yang berkaitan dengan Metode Numerik dan aplikasinya terkait pengelolaan hutan hujan tropis. 

 

D. Deskripsi Mata Kuliah :  

Mata kuliah Metode Numerik ditujukan untuk memperkenalkan dasar-dasar pengenalan komputasi numerik, sistem persamaan linear dan 

non-linear, interpolasi, aproksimasi, diferensiasi, integrasi, problem nilai eigen, dan materi lainnya yang dianggap perlu. Dalam perkuliahan 

ini, mahasiswa akan dibekali dengan konsep-konsep Pengantar Ilmu Komputer yang mungkin terkait dengan kajian dalam bidang 

informatika. Dengan adanya kuliah ini, mahasiswa diharapkan memilki gambaran umum terkait fenomena geofisika menggunakan metode 

numerik sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, model fisis sederhana, dan model matematika. 

 

E. Daftar Referensi  :  

1. Nakamura, S. 1993. Applied Numerical Methods In C. Prentice Hall : USA 

2. Kosasih, P. Buyung. 2006. Komputasi Numerik teori dan Aplikasi. Andi Offset : Yogyakarta 
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METODE NUMERIK 

Pertemuan 

Ke 

Kemampuan khusus 

(Sub-CPMK) 

Indikator Materi Pokok 

(Bahan Kajian) 

Metode /Model 

Pembelajaran 

Pengalaman Belajar Penilaian Bobot Referensi 

Jenis Kriteria 

1 Mahasiswa dapat 

mendeskripsikan 

secara umum error 

dalam metode 

numerik 

 Mampu membedakan 

solusi numerik dan 

solusi analitik 

 Memahami perbedaan 

Algoritma Direk dan 

Algoritma Iteratif 

 Mampu menjelaskan 

proses penerapan 

metode numerik 

 Mampu menjelaskan 

error pada komputasi 

numerik 

 Solusi numerik vs 

solusi analitik 

 Algoritma direk vs 

algoritma iteratif 

 Proses penerapan 

komputasi numerik 

 Error pada komputasi 

numerik 

 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan 

mampu menjelaskan 

makna fisis dari 

setiap rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi 

dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap 

melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang 

materi yang 

sedang 

dibahas 

 Kemampuan 

komunikasi 

dalam melakukan 

presentasi 

(indikator: 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

menjelaskan, 

kemampuan 

menggunakan 

media, 

penguasaan dan 

pengelolaan 

kelas) 

 Keaktifan 

(indikator: jumlah 

pertanyaan / 

tanggapan, 

kualitas 

pertanyaan, 

ketepatan 

tanggapan / 

jawaban) 

 Kedisiplinan 

(kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, 

ketepatan waktu 

6 % Buku 1, 2 
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pengumpulan 

tugas) 

2 Mahasiswa dapat 

mendeskripsikan 

secara umum sistem 

persamaan linear 

(SPL) 

 Memahami matriks 

aljabar 

 Mampu menjelaskan  

metode direk 

 Mampu 

mendeskripsikan 

metode iterasi 

 Memahami SPL 

dengan koefisien 

kompleks dan kondisi 

rawan 

 Mampu menerapkan 

aplikasi pemecahan 

SPL 

 Matriks aljabar 

 Metode direk: aturan 

cramer, eliminasi 

gauss, eliminasi 

gauss-jordan, inversi 

matriks. 

 Metode direk : 

dekomposisi atas-

bawah algoritma 

Doolitle dan 

algoritma crout, 

dekomposisi atas-

bawah Cholesky 

 Sistem tridiagonal 

 Sistem pentadiagonal 

 Sistem blok 

tridiagonal 

 Metode iterasi Jacobi 

dan gauss-seidel 

 SPL koefisien 

kompleks dan kondisi 

rawan 

 Aplikasi pemecahan 

SPL 

 Ceramah 

 Demonstrasi 

 Diskusi 

 Tanya Jawab 

 Pemberian tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan 

mampu menjelaskan 

makna fisis dari 

setiap rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi 

dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap 

melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang 

materi yang 

sedang 

dibahas 

 Kemampuan 

komunikasi 

dalam melakukan 

presentasi 

(indikator: 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

menjelaskan, 

kemampuan 

menggunakan 

media, 

penguasaan dan 

pengelolaan 

kelas) 

 Keaktifan 

(indikator: jumlah 

pertanyaan / 

tanggapan, 

kualitas 

pertanyaan, 

ketepatan 

tanggapan / 

jawaban) 

 Kedisiplinan 

(kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, 

ketepatan waktu 

pengumpulan 

6 % Buku 1, 2 
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tugas) 

3 Mahasiswa dapat 

mendeskripsikan 

secara umum 

persamaan non-linier 

 Mampu menguasai 

metode yang digunakan 

dalam sistem 

persamaan non-linier 

 Mampu menjelaskan 

penggunaan metode 

dalam sistem 

persamaan non-linier 

 Mampu 

menyelesaiakan 

problem dalam sistem 

persamaan non linier 

menggunakan metode 

yang telah dipahami 

 Pengenalan topik 

 Metode grafis 

 Metode setengah 

interval/metode 

biseksi 

 Metode regulasi falsi 

 Metode secant 

 Metode iterasi titik 

tetap 

 Metode Newton 

 Akar persamaan 

polinomial 

 Sistem persamaan 

non-linier 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan 

mampu menjelaskan 

makna fisis dari 

setiap rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi 

dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap 

melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang 

materi yang 

sedang 

dibahas 

 Kemampuan 

komunikasi 

dalam melakukan 

presentasi 

(indikator: 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

menjelaskan, 

kemampuan 

menggunakan 

media, 

penguasaan dan 

pengelolaan 

kelas) 

 Keaktifan 

(indikator: jumlah 

pertanyaan / 

tanggapan, 

kualitas 

pertanyaan, 

ketepatan 

tanggapan / 

jawaban) 

 Kedisiplinan 

(kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, 

ketepatan waktu 

pengumpulan 

tugas) 

6 % Buku 1, 2 
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4 Mahasiswa dapat 

mendeskripsikan 

penyelesaian dengan 

interpolasi 

 Mampu menjelaskan 

secara umum fungsi 

polinomial 

 Mampu menjelaskan 

aturan horner dan gaya 

gesekan 

 Memahami dengan 

baik macam-macam 

fungsi polinomial 

 Mampu membedakan 

dan menjabarkan fungsi 

trigonometrik dan 

fungsi spline 

 Mampu 

mendeskripsikan 

interpolasi 

multivariabel 

 Fungsi polinomial 

dengan fit langsung 

 Aturan horner 

 Gaya gesekan 

 Polinomial lagrange 

 Polinomial newton 

 Polinomial hermite 

 Polinomial rasional 

 Fungsi trigonometrik 

 Fungsi spline 

 Interpolasi 

multivariable 

 Contoh-contoh 

aplikasi 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan 

mampu menjelaskan 

makna fisis dari 

setiap rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi 

dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap 

melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang 

materi yang 

sedang 

dibahas 

 Kemampuan 

komunikasi 

dalam melakukan 

presentasi 

(indikator: 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

menjelaskan, 

kemampuan 

menggunakan 

media, 

penguasaan dan 

pengelolaan 

kelas) 

 Keaktifan 

(indikator: jumlah 

pertanyaan/tangga

pan, kualitas 

pertanyaan, 

ketepatan 

tanggapan / 

jawaban) 

 Kedisiplinan 

(kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, 

ketepatan waktu 

pengumpulan 

tugas) 

6 % Buku 1, 2 

5 Mahasiswa dapat 

mendeskripsikan 

mengenai aproksimasi 

 Mampu menjelaskan 

aproksimasi kuadrat 

 Aproksimasi kuadrat 

terkecil 

 Ceramah 

 Diskusi 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

 Penilaian 

proses 

 Kemampuan 

komunikasi 

6 % Buku 1, 2 
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terkecil pada kasus 

linier dan non-linier 

 Mampu memahami 

dengan baik konsep 

deret fourier 

 Mampu menjabarkan 

aproksimasi pade 

secara umum 

 Deret fourier 

 Aproksimasi pade 

 Contoh-contoh 

aplikasi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian tugas 

proses penurunan 

rumusan, dan 

mampu menjelaskan 

makna fisis dari 

setiap rumusan 

melalui 

observasi 

dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap 

melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang 

materi yang 

sedang 

dibahas 

dalam melakukan 

presentasi 

(indikator: 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

menjelaskan, 

kemampuan 

menggunakan 

media, 

penguasaan dan 

pengelolaan 

kelas) 

 Keaktifan 

(indikator: jumlah 

pertanyaan / 

tanggapan, 

kualitas 

pertanyaan, 

ketepatan 

tanggapan / 

jawaban) 

 Kedisiplinan 

(kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, 

ketepatan waktu 

pengumpulan 

tugas) 

6 Mahasiswa dapat 

menganalisis 

diferensiasi dengan 

baik melalui metode 

 Mampu 

mendeskripsikan dan 

memahami dengan baik 

mengenai macam-

 Diferensiasi fungsi 

polinomial lagrange  

 Diferensiasi dengan 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi 

 Kemampuan 

komunikasi 

dalam melakukan 

presentasi 

6 % Buku 1, 2 
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numerik macam diferensiasi 

 

seri taylor 

 Diferensiasi fungsi 

polinomial 

 Diferensiasi fungsi 

analitik 

 Derivatif parsil 

 Contoh-contoh aplikasi 

 Pemberian tugas rumusan, dan 

mampu menjelaskan 

makna fisis dari 

setiap rumusan 

dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap 

melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang 

materi yang 

sedang 

dibahas 

(indikator: 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

menjelaskan, 

kemampuan 

menggunakan 

media, 

penguasaan dan 

pengelolaan 

kelas) 

 Keaktifan 

(indikator: jumlah 

pertanyaan / 

tanggapan, 

kualitas 

pertanyaan, 

ketepatan 

tanggapan / 

jawaban) 

 Kedisiplinan 

(kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, 

ketepatan waktu 

pengumpulan 

tugas) 

7 Mahasiswa dapat 

mendeskripsikan 

dengan baik mengenai 

integrasi dan 

penggunaannya secara 

khusus 

 Mampu menjelaskan 

mengenai formulasi 

titik tengah dan aturan 

trapezoidal 

 Mampu menjelaskan 

 Formula titik tengah 

 Aturan trapezoidal 

 Ekstrapolasi 

Richardson 

 Aturan simpson 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan 

mampu menjelaskan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi 

dan 

penugasan 

 Kemampuan 

komunikasi 

dalam melakukan 

presentasi 

(indikator: 

penguasaan 

6 % Buku 1, 2 
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ekstrapolasi richardson 

 Mampu menerapkan 

aturan simpson dan 

integrasi ronberg 

 Mampu menjelaskan 

dengan baik mengenai 

kuadrat gaussian  

 Mampu 

mendefenisikan dan 

membedakan fungsi 

dari macam-macam 

integrasi 

 Integrasi ronberg 

 Quadrature Gaussian 

 Integral dengan batas 

tak terbatas atau 

singularitas 

 Multiple integral 

 Contoh-contoh 

aplikasi 

makna fisis dari 

setiap rumusan 

 Penilaian 

sikap 

melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang 

materi yang 

sedang 

dibahas 

materi, 

kemampuan 

menjelaskan, 

kemampuan 

menggunakan 

media, 

penguasaan dan 

pengelolaan 

kelas) 

 Keaktifan 

(indikator: jumlah 

pertanyaan / 

tanggapan, 

kualitas 

pertanyaan, 

ketepatan 

tanggapan / 

jawaban) 

 Kedisiplinan 

(kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, 

ketepatan waktu 

pengumpulan 

tugas) 

8 UTS       8%  
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9 Mahasiswa dapat 

menyelesaiakan 

problem nilai eigen 

dengan baik melalui 

metode-metode yang 

ada dalam metode 

numerik. 

 Mampu menggunakan 

metode-metode untuk 

menghitung nilai eigen 

 Memahami dan 

menggunakan 

Transformasi Jacobi, 

transformasi 

householder dan 

metode QR dalam 

menghitung semua nilai 

eigen  

 

 Metode power 

 Metode untuk 

menghitung semua 

nilai eigen 

 Contoh aplikasi 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan 

mampu menjelaskan 

makna fisis dari 

setiap rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi 

dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap 

melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang 

materi yang 

sedang 

dibahas 

 Kemampuan 

komunikasi 

dalam melakukan 

presentasi 

(indikator: 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

menjelaskan, 

kemampuan 

menggunakan 

media, 

penguasaan dan 

pengelolaan 

kelas) 

 Keaktifan 

(indikator: jumlah 

pertanyaan/tangga

pan, kualitas 

pertanyaan, 

ketepatan 

tanggapan / 

jawaban) 

 Kedisiplinan 

(kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, 

ketepatan waktu 

pengumpulan 

tugas) 

6 % Buku 1, 2 
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10-11 Mahasiswa dapat 

menyelesaikan 

persamaan diferensial 

biasa dengan nilai 

awal menggunakan 

berbagai jenis metode 

 Mampu menggunakan 

berbagai metode dalam 

penyelesaian PDB 

dengan nilai awal 

 Mampu menjelaskan 

sistem beberapa PDB 

 Mampu menjelaskan 

PDB dengan tingkat 

lebih dari satu 

 Mampu mendeskripsikan 

PDB stiff (Kaku) 

 Metode seri taylor 

 Metode satu langkah 

 Metode multilangkah 

 Stabilitas solusi PDB 

 Sistem beberapa PDB 

 PDB dengan tingkat 

lebih dari satu 

 PDB kaku 

 Contoh-contoh aplikasi 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan 

mampu menjelaskan 

makna fisis dari 

setiap rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi 

dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap 

melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang 

materi yang 

sedang 

dibahas 

 Kemampuan 

komunikasi 

dalam melakukan 

presentasi 

(indikator: 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

menjelaskan, 

kemampuan 

menggunakan 

media, 

penguasaan dan 

pengelolaan 

kelas) 

 Keaktifan 

(indikator: jumlah 

pertanyaan / 

tanggapan, 

kualitas 

pertanyaan, 

ketepatan 

tanggapan / 

jawaban) 

 Kedisiplinan 

(kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, 

ketepatan waktu 

pengumpulan 

tugas) 

12 % Buku 1, 2 



  

 

KEMENTERIAN  PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS MULAWARMAN 
JURUSAN FISIKA 

PROGRAM STUDI GEOFISIKA 

No. Dok. :  

Tgl. Terbit :  

No. Revisi  :  

Hal : 13/15 

 
12-13 Mahasiswa dapat 

menyelesaiakan 

persamaan diferensial 

biasa (PDB) dengan 

nilai batas 

 Mampu menjelaskan 

PDB dengan nilai batas 

secara umum 

 Mampu menyelesaikan 

PDB dengan nilai batas 

menggunakan berbagai 

metode 

 Pengenalan topik 

 Metode linier tembak 

 Metode tembak non-

linier 

 Metode perebedaan 

hingga (Finite 

Difference Method) 

linier 

 Kondisi batas 

Derivatif 

 Kondisi batas gabung 

 Metode perbedaan 

hingga non-linier 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan 

mampu menjelaskan 

makna fisis dari 

setiap rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi 

dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap 

melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang 

materi yang 

sedang 

dibahas 

 Kemampuan 

komunikasi 

dalam melakukan 

presentasi 

(indikator: 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

menjelaskan, 

kemampuan 

menggunakan 

media, 

penguasaan dan 

pengelolaan 

kelas) 

 Keaktifan 

(indikator: jumlah 

pertanyaan / 

tanggapan, 

kualitas 

pertanyaan, 

ketepatan 

tanggapan / 

jawaban) 

 Kedisiplinan 

(kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, 

ketepatan waktu 

pengumpulan 

tugas) 

12 % Buku 1, 2 
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14-15 Mahasiswa dapat 

menyelesaikan 

persamaan diferensial 

parsial (PDP) dengan 

berbagai macam 

metode numerik 

 Mampu menjelaskan 

secara umum mengenai 

PDP 

 Mampu menggunakan 

macam-macam metode 

perbedaan hingga dalam 

menyelesaiakan PDP 

 Mampu membedakan 

PDP parabolik, PDP 

hiperbolik dan PDP 

nonlinier secara umum 

dengan baik 

 

 Pengenalan topik 

 PDP eliptik 

 PDP parabolik 

 PDP hiperbolik 

 PDP non-linier 

 Contoh aplikasi 

 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan 

mampu menjelaskan 

makna fisis dari 

setiap rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi 

dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap 

melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang 

materi yang 

sedang 

dibahas 

 Kemampuan 

komunikasi 

dalam melakukan 

presentasi 

(indikator: 

penguasaan 

materi, 

kemampuan 

menjelaskan, 

kemampuan 

menggunakan 

media, 

penguasaan dan 

pengelolaan 

kelas) 

 Keaktifan 

(indikator: jumlah 

pertanyaan / 

tanggapan, 

kualitas 

pertanyaan, 

ketepatan 

tanggapan / 

jawaban) 

 Kedisiplinan 

(kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, 

ketepatan waktu 

pengumpulan 

tugas) 

12 % Buku 1, 2 

16 UAS       8%  
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Tugas mahasiswa dan penilaiannya: 

1. Mengkaji skripsi yg sesuai                     10% 

2. Menyusun (pra) proposal penelitian      40%  

3. Presentasi  (pra) proposal penelitian    10% 

4. UTS                                                       15% 

4. UAS                                                       25% 
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