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STANDAR 5 

KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 
 
5.1  Kurikulum 
       Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, 

bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan 
tinggi. 
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. Kurikulum 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 harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan 
kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills dan 
keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills) yang dapat diterapkan dalam 
berbagai situasi dan kondisi. 

 
5.1.1  Kompetensi 
5.1.1.1  Uraikan secara ringkas kompetensi utama lulusan 

Menerapkan komitmen sebagai pendidik yang menerapkan konsep-konsep dasar 
ilmu pendidikan dan ilmu matematika dalam merancang dan menerapkan 
pembelajran matematika yang kontekstual berbasis kemaritiman secara kreatif 
serta memahami karakteristik peserta didik 

 
 

5.1.1.2  Uraikan secara ringkas kompetensi pendukung lulusan 
 

- Mampu mengembangkan kreativitas dalam merancang pembelajaran 
kontekstual berbasis kemaritiman  

- Kemampuan mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis 
informasi dan data di bidang pendidikan matematika  

- Mampu menerapkan keteladanan diri bagi peserta didik dan masyarakat  
- Kemampuan melaksanakan dan mempublikasikan hasil penelitian di 

bidang pendidikan matematika  
 

 
     5.1.1.3  Uraikan secara ringkas kompetensi lainnya/pilihan lulusan  

Mampu mengaplikasikan kemampuan kewirausahaan dalam bidang pendidikan 
khususnya pendidikan matematika  
 

 Catatan: Pengertian tentang kompetensi utama, pendukung, dan lainnya dapat dilihat 
pada Kepmendiknas No. 045/2002. 

 
5.1.2  Struktur Kurikulum 
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 138  

Mata Kuliah Pilihan     6 Disajikan 18 sks mata kuliah pilihan 
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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 
Penyelenggar

a Inti** 
Insti-

tusional 
Deskripsi Silabus SAP 

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

I 

UM1101 Pendidikan Agama 3  √ √ √ √ √ UMRAH 

PP1202 
Pengantar Pendidikan 2 

√  √ √ √ √ FKIP 
UMRAH 

PM1101 Pengantar Dasar 
Matematika 

3 
√  √ √ √ √ Pendidikan 

Matematika 

PM1307 
Biologi 3 

√  √ √   Pendidikan 
Matematika 

PM1306 
Fisika 3 

√  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

PM1202 Pengantar Teknologi 
Informasi 
 

2 
√  √ √ √ √ Pendidikan 

Matematika 

PP1201 Belajar dan 
Pembelajaran  

2 
√  √ √ √ √ FKIP UMRAH 

II 

PP1203 
Profesi Kependidikan 

2 
√  √ √ √ √ FKIP 

UMRAH 

PP1204 
Psikologi 
Kependidikan 

2 
√  √ √ √ √ FKIP 

UMRAH 

PM1308 
Kimia 

3 
 √ √ √ √ √ Pendidikan 

Matematika 

PM1101 
Kapita Selekta 
Matematika 2 

√  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

PM1122 
Himpunan dan Logika 
Matematika 

3 
√  √ √ √ √ Pendidikan 

Matematika 

PM1103 
Kalkulus I 3 

√  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

PM1104 
Geometri Analitik 
Bidang 
 3 

  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 
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III 

PM1201 
Pengelolaan 
Pendidikan 2 

√  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

UM1105 Bahasa Inggris 3  √ √ √ √ √ UMRAH 

PM1108 Pengantar Statistika  
3 

√  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

PM1106 Kalkulus II 3 
√  √ √ √ √ Pendidikan 

Matematika 

PM1107 
Aljabar Linier 
Elementer 3 

√  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

PM1111 
Trigonometri 

3 
√  √ √ √ √ Pendidikan 

Matematika 

PM1110 
Teori Bilangan 

2 
√  √ √ √ √ Pendidikan 

Matematika 

IV 

PM1105 
Struktur Aljabar 1 

2 
√  √ √ √ √ Pendidikan 

Matematika 

UM1103 
Pendidikan 
Kewarganegaraan 

3 
 √ √ √   UMRAH 

PM1125 
Strategi Belajar dan 
Pembelajaran 
Matematika 3 

√  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

PM1124 
Pengembangan Media 
Pembelajaran 
Matematika 

3 
√  √ √ √ √ Pendidikan 

Matematika 

PM1130 
Magang I 

2 
√  √ √ √ √ Pendidikan 

Matematika 

PM1113 
Geometri Analitik 
Ruang 3 

√  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

PM1121 
Pemrograman 
Komputer 2 

√  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

UM1102 Pendidikan Pancasila 3  √      

V 

PM1135 
Persamaan Diferensial 
Biasa 3 

√  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

PM1128 
Bahasa Inggris 
Pendidikan 
Matematika 3 

√  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

PP1205 Statistika Pendidikan 3 
√  √ √ √ √ FKIP 

UMRAH 
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PM1127 
Telaah Kurikulum 
Pendidikan 
Matematika 

3 
√  √ √ √ √ Pendidikan 

Matematika 

PM1109 Matematika Diskrit  2 
√  √ √ √ √ Pendidikan 

Matematika 

PM1117 Struktur Aljabar 2 2 
√  √ √ √ √ Pendidikan 

Matematika 

VI 

PM1114 Teori Graph 
2 

√  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

UM1104 Bahasa Indonesia 3  √  √ √ √ UMRAH 

PM1132 
Metodologi Penelitian 
Pendidikan 
Matematika 3 

√  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

PM1115 Analisis Real 1 
2 

√  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

PM1118 
Statistika Matematika 

3 
√  √ √ √ √ Pendidikan 

Matematika 

UM1106 
Pengantar Ilmu dan 
Teknologi maritim 3 

 √ √ √ √ √ UMRAH 

PM1129 
  

 

Micro Teaching 
2 

√  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

VII 

PM1123 
Aktuaria 2 

√  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

PM1120 
Analisa Vektor 

3 
√  √ √ √ √ Pendidikan 

Matematika 

PM1133 
Seminar Pendidikan 
Matematika 
 2 

√  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

UM1107 Tamadun dan Tunjuk 
Ajar Melayu 
 3 

 √ √ √ √ √ UMRAH 

PM1116 
Analisis Real II 

2 
√  √ √ √ √ Pendidikan 

Matematika 

PM1131 
Magang II 2 

√  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

PM1123 
Aktuaria 2 

  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 
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*  Tuliskan mata kuliah pilihan sebagai mata kuliah pilihan I, mata kuliah pilihan II, dst. (nama-nama mata kuliah pilihan yang dilaksanakan 

dicantumkan dalam tabel 5.1.3.) 
**   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 (praktikum/praktek, PR atau 

makalah) ≥ 20%. 
****Beri tanda √ pada mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi, silabus, dan atau SAP.  Sediakan dokumen pada saat asesmen 

lapangan. 

VIII 

PM1134 
SKRIPSI 

6 
√  √ √ √ √ Pendidikan 

Matematika 

PM1112 
Kalkulus Lanjut 

3 
√  √ √ √ √ Pendidikan 

Matematika 

PM1119 
Metode Numerik 

3 
√  √ √ √ √ Pendidikan 

Matematika 

MK 
Pilihan1 

PM1301 Peubah Kompleks 3   √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

MK 
Pilihan 

2 

PM1302 Program Linier 3   √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

MK 
Pilihan 

3 
PM1303 Fuzzy Set 

3 

  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

MK 
Pilihan 

4 
PM1304 Geometri Fraktal 

3 

  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

MK 
Pilihan 

5 
PM1305 kewirausahaan 

3 

  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

MK 
Pilihan 

6 
PM1203 

Psikologi Kognitif* 

3 

  √ √ √ √ Pendidikan 
Matematika 

Total sks 156    



Mata kuliah Bahasa Indonesia dan mata kuliah Pendidikan Pancasila serta Pendidikan 

Kewarganegaraan pada Tahun Ajaran genap 2015/2016 tidak dimunculkan karena 

semua mahasiswa pada semester tersebut sudah mengambil mata kuliah Bahasa 

Indonesia, Pendidikan Pancasila serta Pendidikan Kewarganegaraan pada semester 

sebelumnya. Sedangkan mata kuliah struktur aljabar 2 baru dikeluarkan pada semester 

ganjil T.A 2016/2017 dikarenakan adanya perubahan kurikulum.  

 
5.1.3   Tuliskan mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir, pada tabel 

berikut: 

* beri tanda √ pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot 
pada tugas-tugas (praktikum/praktek, 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 Praktek Pengantar 
Teknologi Informasi 

Pengantar 
Teknologi 
Informasi Untuk 
Pendidikan 
Matematika 

2 s/d 3 
pertemuan x 3  
jam kuliah 
selama satu 
semester ( 
300 s/d 450 
menit per 
semester) 

Laboratorium dan/atau 
Lapangan 

2 Pmrograman Komputer Praktek 
Program 
Komputer 

Laboratorium dan/atau 
Lapangan 

 
5.2. Peninjauan Kurikulum dalam 5 Tahun Terakhir  
 Jelaskan mekanisme peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam 

proses peninjauan tersebut.   
 

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Matematika secara total dan menyeluruh 

dilaksanakan pada Agustus sampai September 2015, yaitu disesuaikan dengan Kurikulum 

Berbasis KKNI dan SN DIKTI. Perancangan kurikulum dilakukan melalui workshop 

pengembangan kurikulum dengan menghadirkan Prof. Dr. Bornok Sinaga,M.Pd sebagai 

Pemateri workshop. Berdasarkan hasil diskusi dengan narasumber dan stakeholder yaitu 

guru yang tergabung dalam MGMP Matematika Tanjungpinang dan Bintan, maka pihak 

jurusan telah menyusun rancangan kurikulum baru berbasis KKNI dan SN DIKTI.  

 
Tuliskan hasil peninjauan tersebut, mengikuti format tabel berikut. 

 

Semester 
Kode 
MK 

Nama MK (Pilihan) 
Bobot 

sks 
Bobot 
Tugas* 

Unit/ Jur/ Fak 
Pengelola 

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

Ganjil PM1301 Peubah Kompleks 3 - - 

Ganjil PM1302 Program Linear 3   

      

Total sks    



 

BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI. 2016 8 

No. No. MK Nama MK 

MK 
Baru/ 
Lama/
Hapus 

Perubahan 
pada 

Alasan 
Peninjauan 

Atas 
Usulan/ 
Masuka
n  dari 

Berl
aku 

mula
i 

Sem
./Th. 

Silabu
s/SAP 

Buk
u 

Ajar 

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

1 

 

Teori Graph MK 
baru 

√ √ Perlunya 
pengetahuan 
tentang Teori 
graph untuk 
menunjang 
mahasiswa pada 
riset terapan 

Majelis 
dosen 

 

2 

 

Analisis Real 2 MK 
baru 

√ √ Perlu pendalaman 
materi analisis 
real untuk 
memperkokoh 
fondasi 
pengetahuan 
mahasiswa 

Majelis 
dosen 

 

3 

 

Struktur Aljabar 2 Mk 
baru 

√ √ Diperlukan 
pendalaman 
materi struktur 
aljabar untuk 
memperkokoh 
fondasi 
pengetahuan 
mahasiswa 

Majelis 
dosen 

 

4 

 

Magang 1 Mk 
baru 

√  Untuk menambah 
pengalaman 
mahasiswa pada 
lingkungan belajar 
dan mempertajam 
kemampuan 
mahasiswa dalam 
melakukan 
pengamatan 
pembelajaran 
matematika 

Majelis 
dosen 

 

5 

 

Magang 2 Mk 
baru 

√  Untuk menambah 
pengalaman 
mahasiswa pada 
lingkungan belajar 
dan mempertajam 
kemampuan 
mahasiswa dalam 
melakukan 
pengajaran 
matematika 

Majelis 
dosen 

 

6 

 

Kapita selekta 
Matematika 

Mk 
baru 

√ √ Diperlukan 
Penguasaan 
mendalam tentang 
materi matematika 
sekolah dasar dan 
menengah 

Majelis 
dosen 

 

7 

 

Statistika Inferensial Mk 
Hapus 

  Diintegrasikan 
dengan mata 
kuliah statistika 
pendidikan 

Majelis 
dosen 
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8 

 

Pengantar Teknologi 
Informasi 

Mk 
lama 

√ √ Untuk 
mengadaptasikan 
materi teknologi 
informasi dengan 
kebutuhan dunia 
pendidikan. 

Majelis 
dosen 

 

 
5.3    Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan 
tujuan, ranah belajar dan hierarkinya.Pembelajaran dilaksanakan menggunakan 
berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir 
kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka 
sumber. 
Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan 
memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), 
penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar. 

 
5.3.1   Mekanisme Penyusunan Materi Kuliah dan Monitoring Perkuliahan 

Jelaskan mekanisme penyusunan materi kuliah dan monitoring perkuliahan, antara 
lain kehadiran dosen dan mahasiswa, serta materi kuliah. 

 

Materi kuliah disusun berdasarkan deskripsi mata kuliah dengan mengambil referensi 

dari berbagai sumber. Materi kuliah disusun oleh dosen pengajar dengan melibatkan 

dosen lain. Monitoring perkuliahan dilaksanakan selama perkuliahan berlangsung 

yang dilaporkan melalui rapat prodi berdasarkan daftar hadir dosen dan mahasiswa, di 

akhir semester juga diberikan angket untuk penilaian dosen. 

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

berikut silabusnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4   Sistem Pembimbingan Akademik 
 
5.4.1  Tuliskan nama dosen pembimbing akademik dan jumlah mahasiswa yang 

dibimbingnya dengan mengikuti format tabel berikut:   

Soal ujian dalam 1 tahun terakhir untuk 5 mata kuliah diantaranya: 

1. Pengantar Statistika 

2. Geometri Analitik Bidang  

3. Persamaan Diferensial Biasa  

4.  Belajar dan Pembelajaran 

5.  Kalkulus I  
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No Nama Dosen Pembimbing Akademik 
Jumlah 

Mahasiswa 
Bimbingan 

Rata-rata Banyaknya 
Pertemuan/mhs/semester 

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

1 Drs. Linda Rosmery Tambunan,M.Si 66 tiga kali 

2 Desi Rahmatina, S.Pd, M.Sc 65 tiga kali 

3 Rezky Ramadhona,S.Pd, M.Pd 25 Tiga kali 

4 Febrian, S.Pd, M.Sc 26 Tiga kali 

5 Sukma Adi Perdana,S.Si, M.Sc 25 Tiga kali 

6 Alona Dwinata, S.Si, M.Si 25 Tiga kali 

Total 228  

Rata-rata banyaknya pertemuan per mahasiswa per semester =  3 kali. 

 
 
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 Untuk memberi masukan atau merekomendasikan 
mata kuliah yang diambil pada semster yang akn 
ditempuh, memberi motivasi agar lebih giat belajar. 

2 Pelaksanaan pembimbingan Dilaksakanakan di kelas dan tatap muka satu 
persatu di ruang dosen, terutama saat pengisian 
mata kuliah pada LIRS, dan pengesahan LIRS. 
Belum ada panduan tertulis dalam pembimbingan 
akademik. 

3 Masalah yang dibicarakan dalam 
pembimbingan 

Penyebab dan solusi penurunan prestasi.  

4 
Kesulitan dalam pembimbingan dan 
upaya untuk mengatasinya 

Antusias mahasiswa untuk menghadap satu persatu 
dengan dosen kurang, salah satu penyebabnya 
adalah pada waktu yang telah ditentukan yang 
mahasiswa masih di kampung halaman 

5 Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari 
pembimbingan 

Mendapat arahan dalam merencanakan studi 

 
 
5.5   Pembimbingan Tugas Akhir / Skripsi 
 

Program Studi Pendidikan Matematika Merencanakan untuk melakukan 

pembimbingan Tugas Akhir Pada semester genap Tahun Ajaran 2016-2017. 

Pelaksanaan pembimbingan tugas akhir mahasiswa (skripsi) dilaksanakan 

berdasarkan SOP Prodi Pendidikan Matematika yang diturunkan dari SOP Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Proses penulisan Skripsi bisa dimulai oleh mahasiswa 

setelah mahasiswa lulus 110 sks dengan minimal IPK 2,00. Penyusunan skripsi 

mahasiswa dibimbing oleh dua orang dosen sebagai pembimbing pertama dan 

pembimbing kedua. Kedua pembimbing skripsi merupakan dosen Program Studi 
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Pendidikan Matematika berpendidikan minimal S2. 

 
 

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) 
……. mahasiswa/dosen TA. 

• Rata-rata jumlah pertemuan dosen-mahasiswa untuk menyelesaikan tugas 
akhir : .... 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) 

   

   

   

 

• Ketersediaan panduan pembimbingan tugas akhir (Beri tanda  pada pilihan 
yang sesuai): 

 Ya 

 Tidak 
 

Jika Ya, jelaskan cara sosialisasi dan pelaksanaannya. 
 

Mahasiswa di program studi pendidikan matematika saat ini belum melaksanakan 
pembimbingan tugas akhir atau skripsi. 
 
 
 

5.5.2  Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/skripsi pada tiga tahun terakhir :  ... bulan. 
(Menurut kurikulum tugas akhir direncanakan ... semester). 

 
 
5.6  Upaya Perbaikan Pembelajaran 

Uraikan upaya perbaikan pembelajaran serta hasil yang telah dilakukan dan dicapai 
dalam tiga tahun terakhir dan hasilnya. 
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Butir 
Upaya Perbaikan 

Tindakan Hasil 

(1) (2) (3) 

Materi 

Disusunnya modul dan 
buku ajar untuk 
sebagian mata kuliah 
oleh dosen pengajar 

Mahasiswa terbantu 
dengan adanya modul 
dan buku ajar sehingga 
pembelajaran semakin 
terarah 

Metode Pembelajaran 

Sudah dilakukan 
berbagai metode dalam 
pembelajaran 
disesuaikan dengan 
rencana pembelajaran 
semester yang telah 
disusun 

Proses Pembelajaran 
semakin baik sehingga 
pembelajaran menjadi 
lebih aktif, kreatif, 
efektif, dan 
menyenangkan. 

Penggunaan Teknologi Pembelajaran 

Pemanfaatan teknologi 
terkini dalam 
pembelajaran 
matematika 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
penggunaan teknologi 
pembelajaran menjadi 
meningkat dan 
kekinian. 

 
5.7  Upaya Peningkatan Suasana Akademik 

Berikan gambaran yang jelas mengenai upaya dan kegiatan untuk menciptakan 
suasana akademik yang kondusif di lingkungan PS, khususnya mengenai hal-hal 
berikut: 
 
5.7.1 Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik). 
 

Untuk meningkatkan suasana akademik para dosen pendidikan matematika didorong untuk 

melakukan penelitian dan menulis serta menerbitkan hasil penelitian kedalam bentuk jurnal. 

Serta didorong untuk ikut serta dalam forum ilmiah. 

 
5.7.2 Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan 

terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika. 
 

Prasarana utama sudah tersedia seperti Ruang kelas dan perangkatnya, LCD dan wifi. Dana 

yang program studi pendidikan matematika bersumber dari PT sendiri berupa SPP/UKT, 

Kementrian berupa APBN Rupiah Murni dan BOPTN dan hibah Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau sampai tahun 2015. 



 

BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI. 2016 13 

  

                                     Gambar 5.1 Pelayanan mahasiswa di loket pelayanan                    

  

 

                    Gambar 5.2 Ruang Tata Usaha FKIP UMRAH 
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                      Gambar 5.3 Ruang rapat prodi Pendidikan Matematika 

 
                     
                     Gambar 5.3 Lahan parkir FKIP UMRAH 

 
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). 

 

Di luar proses pembelarajaran, Prodi Pendidikan Matematika secara rutin menyelenggarakan 

kegiatan dosen tamu dan kuliah umum yang memungkinkan mahasiswa memperoleh informasi 

dan motivasi dari narasumber dari berbagai perguruan tinggi lain di Indonesia. Kegiatan dosen 

tamu rutin dilaksanakan tiga kali dalam setahun, dengan mengangkat tema yang relevan 

dengan topik perkuliahan mahasiswa pada semester berjalan. Kegiatan kuliah umum rutin 

dilaksanakan dua kali dalam setahun dengan topik yang lebih umum dan mementingkan prinsip 

kemutakhiran sehingga mahasiswa memperoleh tambahan informasi kekinian. 
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5.7.4 Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar 
dosen. 

 

Interaksi dosen-mahasiswa dilaksanakan sebelum perkuliahaan melalui konsultasi atau 

bimbingan akademik dalam pengisian Lembaran Isian Rencana Studi (LIRS), interaksi juga 

dilakukan saat perkuliahan berlangsung dan waktu lain yang telah disepakati antara dosen dan 

mahasiswa dalam rangka membahas perkembangan akademik mahasiswa. 

Interaksi antar mahasiswa diwujudkan melalui kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Himpunan Mahasiswa Matematika (HIMA Matematika) seperti kegiatan diskusi, seni tari, lomba 

cerdas cermat matematika, buka puasa bersama, lomba futsal, pelatihan kepemimpinan. 

Interaksi antar dosen dilaksanakan saat rapat –rapat di program studi pendidikan matematika, 

kolaborasi dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerja sama 

dalam penulisan buku ajar. 

 
5.7.5 Pengembangan perilaku kecendekiawanan.  

Pengembangan perilaku kecendekiawanan merupakan suatu hal yang terintegrasi di dalam 

kegiatan akademik (terutama proses perkuliahan) melalui penugasan baik terstruktur maupun 

tidak terstrukutur. Melalui penugasan, dosen mengarahkan mahasiswa untuk berpikir kritis, 

solutif serta berupaya mengembangkan setiap sikap ilmiah mahasiswa yang merupakan ciri 

khas seorang cendikia. Hal ini di Implementasikan dengan selalu mendorong dan membina 

mahasiswa untuk ikut berkompetisi dalam Pekan Kreatifitas Mahasiswa (PKM). Di samping itu, 

perilaku kecendikiawanan juga didorong untuk berkembang melalui kegiatan-kegiatan 

kemahasiswaan yang diwadahi oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Program 

Studi Pendidikan Matematika mendorong dan mendukung setiap kreativitas mahasiswa yang 

muncul dalam wujud kegiatan HIMA tersebut.   

  

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


