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A. PROFIL MATA KULIAH 

IDENTITAS MATA KULIAH 

Nama Mata Kuliah : Persamaan Diferensial dan Aplikasi 

Kode Mata Kuliah : IKG2H3 

SKS  : 3 (tiga) 

Jenis : Mata kuliah wajib 

Jam pelaksanaan  : Tatap muka di kelas = 3 jam per pekan 

  Tutorial/ responsi = 1 jam per pekan 

Semester / Tingkat : 4 / 2 

Pre-requisite : Kalkulus I (MUG1A4), Kalkulus 2 (MUG1B4), dan Aljabar Linear 

(MUG1E3) 

Co-requisite : - 

Bidang Kajian : Pemodelan 

 

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 
Mata kuliah ini membahas tentang persamaan diferensial biasa beserta aplikasinya. Topik-topik yang 

dibahas antara lain: persamaan diferensial biasa orde satu dan dua beserta metode-metode untuk 

mencari solusinya, pemodelan dengan persamaan diferensial biasa orde satu dan dua, dan sistem 

persamaan diferensial biasa orde satu. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. D. G. Zill, A First Course in Differential Equations with Modeling Applications, Los Angeles: Loyola 

Marymount University, 2009. 

2. <mohon tambahkan referensi lain jika ada> 
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B. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Pertemuan 

ke-/ Pekan 

ke- <mohon 

disesuaikan 

dengan 

rancangan 

yang ada> 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

1  Memahami 

pengertian 

persamaan 

diferensial. 

 Mampu 

mengklasifikasikan 

persamaan 

diferensial.  

 Mampu 

menentukan derajat 

(degree) dari suatu 

persamaan 

diferensial. 

 Mengetahui notasi 

persamaan 

diferensial biasa. 

 Memahami 

pengertian solusi 

dari persamaan 

1. Definisi persamaan 

diferensial. 

2. Klasifikasi persamaan 

diferensial. 

3. Derajat (degree) suatu 

persamaan diferensial. 

4. Notasi persamaan 

diferensial. 

5. Definisi solusi 

persamaan diferensial 

biasa yang sederhana. 

Kuliah yang 

memuat ceramah 

dan diskusi . 

<mohon diperiksa 

kembali> 

Mahasiswa memahami: 

1. definisi persamaan diferensial dan 

dapat memberikan contohnya 

2. penggolongan persamaan diferensial 

(persamaan diferensial biasa dan 

parsial) 

3. derajat (degree) dari suatu 

persamaan diferensial 

4. notasi persamaan diferensial 

5. definisi solusi persamaan diferensial. 

<harap diisi 

dalam %> 
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Pertemuan 

ke-/ Pekan 

ke- <mohon 

disesuaikan 

dengan 

rancangan 

yang ada> 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

diferensial. 

2  Memahami 

pengertian masalah 

nilai awal (initial 

value problem, IVP) 

pada sebuah 

persamaan 

diferensial. 

 Mampu 

menyelesaikan 

masalah nilai awal 

pada sebuah 

persamaan 

diferensial yang 

sederhana. 

 Mampu 

memodelkan 

fenomena nyata 

yang sederhana 

dalam sebuah 

persamaan 

1. Definisi masalah nilai 

awal (initial value 

problem, IVP) dan 

ilustrasinya. 

2. Masalah nilai awal 

sebagai model 

matematika. 

 Kuliah yang 

memuat 

ceramah dan 

diskusi. 

 Pemberian 

tugas. 

<mohon diperiksa 

kembali> 

Mahasiswa memahami: 

1. pengertian masalah nilai awal (initial 

value problem, IVP) dari sebuah 

persamaan diferensial 

2. cara menyelesaikan masalah nilai 

awal pada sebuah persamaan 

diferensial yang sederhana 

3. cara memodelkan fenomena nyata 

dalam sebuah persamaan diferensial 

biasa beserta nilai awalnya. 

<harap diisi 

dalam %> 
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Pertemuan 

ke-/ Pekan 

ke- <mohon 

disesuaikan 

dengan 

rancangan 

yang ada> 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

diferensial beserta 

penentuan nilai 

awalnya. 

3  Memahami definisi 

slope field/ direction 

field dari sebuah 

persamaan 

diferensial dan 

dapat 

menggambarnya. 

 Memahami 

pengertian 

persamaan 

diferensial otonom. 

 Memahami 

pengertian phase 

portrait dari 

persamaan 

diferensial dan 

dapat 

menggambarnya. 

1. Slope field/ direction 

field. 

2. Persamaan diferensial 

otonom. 

3. Phase portrait. 

Kuliah yang 

memuat ceramah 

dan diskusi . 

<mohon diperiksa 

kembali> 

Mahasiswa memahami: 

1. pengertian slope field/ direction field 

dari sebuah persamaan diferensial 

2. cara menggambarkan slope field dari 

sebuah persamaan diferensial 

3. pengertian persamaan diferensial 

otonom dan sifat-sifatnya 

4. pengertian phase portrait dari 

persamaan diferensial 

5. cara menggambarkan phase portrait 

dari persamaan diferensial. 

<harap diisi 

dalam %> 
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Pertemuan 

ke-/ Pekan 

ke- <mohon 

disesuaikan 

dengan 

rancangan 

yang ada> 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

4  Memahami definisi 

persamaan 

diferensial variabel 

terpisah. 

 Mampu 

menentukan solusi 

persamaan 

diferensial biasa 

dengan metode 

pemisahan variabel. 

1. Persamaan diferensial 

variabel terpisah. 

2. Solusi persamaan 

diferensial biasa 

dengan metode 

pemisahan variabel. 

Kuliah yang 

memuat ceramah 

dan diskusi . 

<mohon diperiksa 

kembali> 

Mahasiswa memahami: 

1. pengertian persamaan diferensial 

variabel terpisah 

2. cara mencari solusi persamaan 

diferensial biasa dengan metode 

pemisahan variabel. 

<harap diisi 

dalam %> 

5  Memahami definisi 

persamaan 

diferensial biasa 

orde satu dan dapat 

memberikan 

beberapa 

contohnya. 

 Mampu 

menentukan solusi 

persamaan 

diferensial biasa 

1. Pengertian dan contoh 

persamaan diferensial 

biasa orde satu. 

2. Solusi persamaan 

diferensial biasa orde 

satu dengan faktor 

integral. 

Kuliah yang 

memuat ceramah 

dan diskusi . 

<mohon diperiksa 

kembali> 

Mahasiswa memahami: 

1. pengertian persamaan diferensial 

biasa orde satu 

2. contoh-contoh persamaan diferensial 

biasa orde satu 

3. cara mencari solusi persamaan 

diferensial orde satu dengan faktor 

integral. 

<harap diisi 

dalam %> 
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Pertemuan 

ke-/ Pekan 

ke- <mohon 

disesuaikan 

dengan 

rancangan 

yang ada> 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

orde satu 

menggunakan faktor 

integral. 

6  Memahami definisi 

persamaan 

diferensial eksak dan 

dapat memberikan 

beberapa 

contohnya. 

 Mampu 

menentukan solusi 

persamaan 

diferensial eksak 

menggunakan faktor 

integral. 

1. Pengertian dan contoh 

persamaan diferensial 

eksak. 

2. Solusi persamaan 

diferensial eksak 

dengan faktor integral. 

Kuliah yang 

memuat ceramah 

dan diskusi . 

<mohon diperiksa 

kembali> 

Mahasiswa memahami: 

1. pengertian persamaan diferensial 

eksak, dan dapat memberikan 

contohnya 

2. cara mencari solusi persamaan 

diferensial eksak dengan faktor 

integral. 

<harap diisi 

dalam %> 

7  Memahami 

pengertian 

persamaan 

diferensial homogen 

dan dapat 

memberikan 

1. Persamaan diferensial 

homogen. 

2. Persamaan diferensial 

Bernoulli. 

3. Metode reduksi 

(menjadi persamaan 

 Kuliah yang 

memuat 

ceramah dan 

diskusi. 

 Pemberian 

tugas. 

Mahasiswa memahami: 

1. pengertian persamaan diferensial 

homogen dan cara mencari solusinya 

2. pengertian persamaan diferensial 

Bernoulli dan cara mencari solusinya 

3. cara mencari solusi persamaan 

<harap diisi 

dalam %> 



7 

 

Pertemuan 

ke-/ Pekan 

ke- <mohon 

disesuaikan 

dengan 

rancangan 

yang ada> 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

beberapa 

contohnya. 

 Memahami definisi 

persamaan 

diferensial Bernoulli 

dan dapat 

memberikan 

beberapa 

contohnya. 

 Mampu 

menggunakan teknik 

reduksi (menjadi 

persamaan 

diferensial terpisah) 

untuk mencari solusi 

persamaan 

diferensial. 

diferensial terpisah) 

untuk mencari solusi 

suatu persamaan 

diferensial. 

<mohon diperiksa 

kembali> 

diferensial melalui metode reduksi 

menjadi persamaan diferensial 

terpisah. 

8  Memahami 

pengertian 

persamaan 

diferensial linier 

1. Pengertian dan contoh 

persamaan diferensial 

linier orde satu. 

2. Pengertian pemodelan 

matematika. 

 Kuliah yang 

memuat 

ceramah dan 

diskusi. 

Mahasiswa memahami: 

1. pengertian persamaan diferensial 

linier orde satu dan dapat 

memberikan beberapa contohnya 

2. pengertian pemodelan matematika 

<harap diisi 

dalam %> 
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Pertemuan 

ke-/ Pekan 

ke- <mohon 

disesuaikan 

dengan 

rancangan 

yang ada> 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

orde satu dan dapat 

memberikan 

beberapa 

contohnya. 

 Memahami proses 

dan tahapan-

tahapan dalam 

pemodelan 

matematika. 

 Mampu 

memodelkan 

persamalahan nyata 

yang sederhana 

dalam persamaan 

diferensial linier 

orde. 

 Mampu mencari 

solusi dari 

persamaan 

diferensial orde satu 

linier yang dijadikan 

model. 

3. Proses dan tahapan 

dalam pemodelan 

matematika. 

4. Pemodelan 

permasalahan nyata 

yang sederhana dalam 

persamaan diferensial 

linier orde satu. 

5. Penentuan solusi dari 

persamaan diferensial 

linier orde satu yang 

memodelkan masalah 

nyata sederhana  

 Pemberian 

tugas. 

<mohon diperiksa 

kembali> 

sebagai aplikasi matematika untuk 

memecahkan masalah nyata 

3. proses dan tahapan dalam pemodelan 

matematika 

4. cara memodelkan masalah nyata yang 

sederhana dalam persamaan 

diferensial linier orde satu 

5. cara menentukan solusi persamaan 

diferensial linier orde satu yang 

memodelkan masalah nyata 

sederhana. 



9 

 

Pertemuan 

ke-/ Pekan 

ke- <mohon 

disesuaikan 

dengan 

rancangan 

yang ada> 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

9  Memahami 

pengertian 

persamaan 

diferensial non-linier 

orde satu dan dapat 

memberikan 

beberapa 

contohnya. 

 Mampu 

memodelkan 

persamalahan nyata 

yang sederhana 

dalam persamaan 

diferensial non-linier 

orde satu. 

 Mampu mencari 

solusi dari 

persamaan 

diferensial non-linier 

orde satu yang 

dijadikan model. 

1. Pengertian dan contoh 

persamaan diferensial 

non-linier orde satu. 

2. Pemodelan 

permasalahan nyata 

yang sederhana dalam 

persamaan diferensial 

non-linier orde satu. 

3. Penentuan solusi dari 

persamaan diferensial 

non-linier orde satu 

yang memodelkan 

masalah nyata 

sederhana  

 Kuliah yang 

memuat 

ceramah dan 

diskusi. 

 Pemberian 

tugas. 

<mohon diperiksa 

kembali> 

Mahasiswa memahami: 

1. pengertian persamaan diferensial non-

linier orde satu dan dapat 

memberikan beberapa contohnya 

2. cara memodelkan masalah nyata yang 

sederhana dalam persamaan 

diferensial non-linier orde satu  

3. cara menentukan solusi persamaan 

diferensial non-linier orde satu yang 

memodelkan masalah nyata 

sederhana. 

<harap diisi 

dalam %> 
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Pertemuan 

ke-/ Pekan 

ke- <mohon 

disesuaikan 

dengan 

rancangan 

yang ada> 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

10  Memahami 

pengertian sistem 

persamaan 

diferensial (SPD) 

orde satu. 

 Mampu mencari 

solusi dari sebuah 

SPD orde satu. 

 Mampu memakai 

SPD orde satu untuk 

memodelkan 

masalah nyata. 

 Mampu mencari 

solusi SPD orde satu 

yang dipakai dalam 

sebuah model. 

1. Pengertian dan contoh 

sistem persamaan 

diferensial (SPD) orde 

satu. 

2. Solusi dari sebuah SPD 

orde satu. 

3. Pemodelan masalah 

nyata dalam SPD orde 

satu. 

 Kuliah yang 

memuat 

ceramah dan 

diskusi. 

 Pemberian 

tugas. 

<mohon diperiksa 

kembali> 

Mahasiswa memahami: 

1. pengertian sistem persamaan 

diferensial (SPD) orde satu dan 

beberapa contohnya 

2. cara mencari solusi dari sebuah SPD 

orde satu 

3. contoh-contoh masalah nyata yang 

dapat dimodelkan dalam SPD orde 

satu 

4. cara mencari solusi dari SPD orde satu 

yang digunakan untuk memodelkan 

masalah nyata. 

<harap diisi 

dalam %> 

11  Memahami 

pengertian sistem 

persamaan 

diferensial linier 

(SPDL) orde satu dan 

1. Definisi sistem 

persamaan diferensial 

linier (SPDL) orde satu 

dan beberapa contohnya. 

2. Bentuk persamaan 

Kuliah yang 

memuat ceramah 

dan diskusi . 

<mohon diperiksa 

kembali> 

Mahasiswa memahami: 

1. pengertian sistem persamaan 

diferensial linier (SPDL) orde satu dan 

beberapa contohnya 

2. cara mengkonstruksi bentuk 

<harap diisi 

dalam %> 
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Pertemuan 

ke-/ Pekan 

ke- <mohon 

disesuaikan 

dengan 

rancangan 

yang ada> 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

dapat memberikan 

beberapa contonya. 

 Mampu 

mengkonversi SPDL 

orde satu dalam 

bentuk persamaan 

matriks dan 

menentukan vektor 

solusinya. 

 Mampu 

menentukan solusi 

homogen dan non-

homogen dari suatu 

SPDL orde satu. 

 Memahami dan 

mampu menerapkan 

prinsip superposisi 

pada SPDL orde 

satu. 

matriks dari SPDL orde 

satu. 

3. Solusi homogen dan non-

homogen dari sebuah 

SPDL orde satu. 

4. Prinsip superposisi pada 

penentuan solusi SPDL 

orde satu. 

persamaan matriks dari SPDL orde 

satu 

3. cara menentukan solusi homogen dan 

non-homogen dari sebuah SPDL orde 

satu 

4. prinsip superposisi pada penentuan 

solusi SPDL orde satu. 

12  Memahami definisi 

sistem persamaan 

1. Sistem persamaan 

diferensial  linier (SPDL) 

 Kuliah yang 

memuat 

Mahasiswa memahami: 

1. pengertian sistem persamaan 

<harap diisi 

dalam %> 
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Pertemuan 

ke-/ Pekan 

ke- <mohon 

disesuaikan 

dengan 

rancangan 

yang ada> 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

diferensial linier 

(SPDL) orde satu 

dengan nilai eigen 

berbeda dan dapat 

memberikan 

contohnya. 

 Memahami SPDL 

orde satu dengan 

nilai eigen berulang 

dan dapat 

memberikan 

contohnya. 

 Memahami SPDL 

orde satu dengan 

nilai eigen kompleks 

dan dapat 

memberikan 

contohnya. 

 Mampu 

menyelesaikan 

masalah nyata 

dengan pemodelan 

orde satu dengan nilai 

eigen berbeda. 

2. SPDL orde satu dengan 

nilai eigen berulang. 

3. SPDL orde satu dengan 

nilai eigen kompleks. 

4. Tugas kelompok 

pemodelan masalah 

dengan persamaan 

diferensial. 

ceramah dan 

diskusi. 

 Pemberian 

tugas. 

<mohon diperiksa 

kembali> 

diferensial linier (SPDL) orde satu 

dengan nilai eigen berbeda, dan dapat 

memberikan contohnya 

2. mampu menentukan solusi SPDL orde 

satu dengan nilai eigen berbeda 

3. pengertian SPDL orde satu dengan 

nilai eigen berulang, dan dapat 

memberikan contohnya 

4. mampu menentukan solusi SPDL orde 

satu dengan nilai eigen berulang 

5. pengertian SPDL orde satu dengan 

nilai eigen kompleks, dan dapat 

memberikan contohnya 

6. mampu menentukan solusi SPDL orde 

satu dengan nilai eigen kompleks 

7. dapat menyelesaikan pemodelan 

masalah nyata dengan memakai 

persamaan diferensial dalam tugas 

kelompok. 
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Pertemuan 

ke-/ Pekan 

ke- <mohon 

disesuaikan 

dengan 

rancangan 

yang ada> 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

persamaan 

diferensial. 

13  Memahami 

pengertian sistem 

persamaan 

diferensial linier 

(SPDL) orde satu 

non-homogen dan 

dapat memberikan 

beberapa 

contohnya. 

 Mampu 

menentukan solusi 

SPDL orde satu non-

homogen dengan 

metode koefisien 

tak tentu. 

1. Sistem persamaan 

diferensial linier (SPDL) 

orde satu non-homogen. 

2. Solusi SPDL orde satu 

non-homogen dengan 

metode koefisien tak 

tentu. 

Kuliah yang 

memuat ceramah 

dan diskusi . 

<mohon diperiksa 

kembali> 

Mahasiswa memahami: 

1. definisi sistem persamaan diferensial 

linier orde satu non-homogen, dan 

dapat memberikan contohnya 

2. cara penentuan solusi SPDL orde satu 

non-homogen dengan metode 

koefisien tak tentu. 

<harap diisi 

dalam %> 

14  Mampu 

memodelkan 

permasalahan nyata 

menggunakan 

1. Pemodelan masalah 

nyata menggunakan 

sistem persamaan 

diferensial yang telah 

 Kuliah yang 

memuat 

ceramah dan 

diskusi. 

1. Mahasiswa mampu memodelkan 

masalah nyata menggunakan sistem 

persamaan diferensial yang telah 

dipelajari di kuliah. 

<harap diisi 

dalam %> 
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Pertemuan 

ke-/ Pekan 

ke- <mohon 

disesuaikan 

dengan 

rancangan 

yang ada> 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

sistem persamaan 

diferensial yang 

telah dipelajari di 

kuliah. 

 Mampu 

menyelesaikan 

sistem persamaan 

diferensial yang 

dikonstruksi dari 

masalah nyata. 

 Mampu melaporkan 

skema pemodelan 

berikut hasilnya 

dalam bentuk 

tulisan. 

 Mampu 

menyampaikan 

skema pemodelan 

dan hasil yang 

diperoleh.dalam 

bentuk presentasi. 

dipelajari dalam 

perkuliahan. 

2. Pembuatan laporan dan 

presentasi dari skema 

dan hasil pemodelan 

yang dilakukan. 

 Pemberian 

tugas. 

<mohon diperiksa 

kembali> 

2. Mahasiswa mampu membuat laporan 

secara tertulis dari skema dan hasil 

pemodelan yang dilakukan. 

3. Mahasiswa mampu menyampaikan 

skema dan hasil pemodelan yang 

dilakukan dalam bentuk presentasi. 
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C. RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

1. Materi pengenalan persamaan diferensial dan beberapa terminologi yang terkait 

dengannya. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami pengertian persamaan 

diferensial. 

 Mampu mengklasifikasikan persamaan 

diferensial.  

 Mampu menentukan derajat (degree) dari 

suatu persamaan diferensial. 

 Mengetahui notasi persamaan diferensial 

biasa. 

 Memahami pengertian solusi dari 

persamaan diferensial. 

Nama Kajian 1. Definisi persamaan diferensial. 

2. Klasifikasi persamaan diferensial. 

3. Derajat (degree) suatu persamaan 

diferensial. 

4. Notasi persamaan diferensial. 

5. Definisi solusi persamaan diferensial biasa 

yang sederhana. 

Nama Strategi Kuliah yang memuat ceramah dan diskusi . 

<mohon diperiksa kembali> 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 1 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian tugas dilakukan untuk membantu 
pemahaman mahasiswa. <mohon diperiksa 
kembali> 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

<harap diisi dengan aktivitas dosen yang 
pada pertemuan 1 yang sesuai dengan 
silabus> 

<berisi aksi/ respon mahasiswa terhadap 

aktivitas dosen yang berada di kolom kiri> 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 
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Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

 

2. Materi masalah nilai awal (initial value problem, IVP). 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami pengertian masalah nilai awal 

(initial value problem, IVP) pada sebuah 

persamaan diferensial. 

 Mampu menyelesaikan masalah nilai awal 

pada sebuah persamaan diferensial yang 

sederhana. 

 Mampu memodelkan fenomena nyata yang 

sederhana dalam sebuah persamaan 

diferensial beserta penentuan nilai awalnya. 

Nama Kajian 1. Definisi masalah nilai awal (initial value 

problem, IVP) dan ilustrasinya. 

2. Masalah nilai awal sebagai model 

matematika. 

Nama Strategi  Kuliah yang memuat ceramah dan diskusi. 

 Pemberian tugas. 

<mohon diperiksa kembali> 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 2 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian tugas dilakukan untuk membantu 
pemahaman mahasiswa. <mohon diperiksa 
kembali> 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

<harap diisi dengan aktivitas dosen yang 
pada pertemuan 1 yang sesuai dengan 
silabus> 

<berisi aksi/ respon mahasiswa terhadap 

aktivitas dosen yang berada di kolom kiri> 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 
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Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

 

3. Materi slope field/ direction field, persamaan diferensial otonom, dan phase portrait. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami definisi slope field/ direction 

field dari sebuah persamaan diferensial dan 

dapat menggambarnya. 

 Memahami pengertian persamaan 

diferensial otonom. 

 Memahami pengertian phase portrait dari 

persamaan diferensial dan dapat 

menggambarnya. 

Nama Kajian 1. Slope field/ direction field. 

2. Persamaan diferensial otonom. 

3. Phase portrait. 

Nama Strategi Kuliah yang memuat ceramah dan diskusi . 

<mohon diperiksa kembali> 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 3 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian tugas dilakukan untuk membantu 
pemahaman mahasiswa. <mohon diperiksa 
kembali> 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

<harap diisi dengan aktivitas dosen yang 
pada pertemuan 1 yang sesuai dengan 
silabus> 

<berisi aksi/ respon mahasiswa terhadap 

aktivitas dosen yang berada di kolom kiri> 
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Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

 

4. Materi metode pemisahan variabel. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami definisi persamaan diferensial 

variabel terpisah. 

 Mampu menentukan solusi persamaan 

diferensial biasa dengan metode pemisahan 

variabel. 

Nama Kajian 1. Persamaan diferensial variabel terpisah. 

2. Solusi persamaan diferensial biasa dengan 

metode pemisahan variabel. 

Nama Strategi Kuliah yang memuat ceramah dan diskusi . 

<mohon diperiksa kembali> 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 4 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian tugas dilakukan untuk membantu 
pemahaman mahasiswa. <mohon diperiksa 
kembali> 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

<harap diisi dengan aktivitas dosen yang 
pada pertemuan 1 yang sesuai dengan 
silabus> 

<berisi aksi/ respon mahasiswa terhadap 

aktivitas dosen yang berada di kolom kiri> 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 

Menyimak penjelasan dosen. 
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pembelajaran. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

 

5. Materi persamaan diferensial biasa orde dan solusinya. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami definisi persamaan diferensial 

biasa orde satu dan dapat memberikan 

beberapa contohnya. 

 Mampu menentukan solusi persamaan 

diferensial biasa orde satu menggunakan 

faktor integral. 

Nama Kajian 1. Pengertian dan contoh persamaan diferensial 

biasa orde satu. 

2. Solusi persamaan diferensial biasa orde satu 

dengan faktor integral. 

Nama Strategi Kuliah yang memuat ceramah dan diskusi . 

<mohon diperiksa kembali> 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 5 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian tugas dilakukan untuk membantu 
pemahaman mahasiswa. <mohon diperiksa 
kembali> 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

<harap diisi dengan aktivitas dosen yang 
pada pertemuan 1 yang sesuai dengan 
silabus> 

<berisi aksi/ respon mahasiswa terhadap 

aktivitas dosen yang berada di kolom kiri> 
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Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

 

6. Materi persamaan diferensial eksak dan solusinya. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami definisi persamaan diferensial 

eksak dan dapat memberikan beberapa 

contohnya. 

 Mampu menentukan solusi persamaan 

diferensial eksak menggunakan faktor 

integral. 

Nama Kajian 1. Pengertian dan contoh persamaan diferensial 

eksak. 

2. Solusi persamaan diferensial eksak dengan 

faktor integral. 

Nama Strategi Kuliah yang memuat ceramah dan diskusi . 

<mohon diperiksa kembali> 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 6 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian tugas dilakukan untuk membantu 
pemahaman mahasiswa. <mohon diperiksa 
kembali> 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

<harap diisi dengan aktivitas dosen yang 
pada pertemuan 1 yang sesuai dengan 
silabus> 

<berisi aksi/ respon mahasiswa terhadap 

aktivitas dosen yang berada di kolom kiri> 
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Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

 

7. Materi persamaan diferensial homogen, persamaan diferensial Bernoulli, dan metode 

reduksi. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami pengertian persamaan 

diferensial homogen dan dapat memberikan 

beberapa contohnya. 

 Memahami definisi persamaan diferensial 

Bernoulli dan dapat memberikan beberapa 

contohnya. 

 Mampu menggunakan teknik reduksi 

(menjadi persamaan diferensial terpisah) 

untuk mencari solusi persamaan diferensial. 

Nama Kajian 1. Persamaan diferensial homogen. 

2. Persamaan diferensial Bernoulli. 

3. Metode reduksi (menjadi persamaan 

diferensial terpisah) untuk mencari solusi 

suatu persamaan diferensial. 

Nama Strategi  Kuliah yang memuat ceramah dan diskusi. 

 Pemberian tugas. 

<mohon diperiksa kembali> 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 7 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian tugas dilakukan untuk membantu 
pemahaman mahasiswa. <mohon diperiksa 
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kembali> 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

<harap diisi dengan aktivitas dosen yang 
pada pertemuan 1 yang sesuai dengan 
silabus> 

<berisi aksi/ respon mahasiswa terhadap 

aktivitas dosen yang berada di kolom kiri> 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

 

8. Materi persamaan diferensial linier orde satu. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami pengertian persamaan 

diferensial linier orde satu dan dapat 

memberikan beberapa contohnya. 

 Memahami proses dan tahapan-tahapan 

dalam pemodelan matematika. 

 Mampu memodelkan persamalahan nyata 

yang sederhana dalam persamaan 

diferensial linier orde. 

 Mampu mencari solusi dari persamaan 

diferensial orde satu linier yang dijadikan 

model. 

Nama Kajian 1. Pengertian dan contoh persamaan 

diferensial linier orde satu. 

2. Pengertian pemodelan matematika. 

3. Proses dan tahapan dalam pemodelan 

matematika. 

4. Pemodelan permasalahan nyata yang 

sederhana dalam persamaan diferensial 
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linier orde satu. 

5. Penentuan solusi dari persamaan 

diferensial linier orde satu yang 

memodelkan masalah nyata sederhana  

Nama Strategi  Kuliah yang memuat ceramah dan diskusi. 

 Pemberian tugas. 

<mohon diperiksa kembali> 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 8 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian tugas dilakukan untuk membantu 
pemahaman mahasiswa. <mohon diperiksa 
kembali> 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

<harap diisi dengan aktivitas dosen yang 
pada pertemuan 1 yang sesuai dengan 
silabus> 

<berisi aksi/ respon mahasiswa terhadap 

aktivitas dosen yang berada di kolom kiri> 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

 

9. Materi persamaan diferensial non-linier orde satu. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami pengertian persamaan 

diferensial non-linier orde satu dan dapat 

memberikan beberapa contohnya. 

 Mampu memodelkan persamalahan nyata 

yang sederhana dalam persamaan 

diferensial non-linier orde satu. 
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 Mampu mencari solusi dari persamaan 

diferensial non-linier orde satu yang 

dijadikan model. 

Nama Kajian 1. Pengertian dan contoh persamaan diferensial 

non-linier orde satu. 

2. Pemodelan permasalahan nyata yang 

sederhana dalam persamaan diferensial non-

linier orde satu. 

3. Penentuan solusi dari persamaan diferensial 

non-linier orde satu yang memodelkan 

masalah nyata sederhana  

Nama Strategi  Kuliah yang memuat ceramah dan diskusi. 

 Pemberian tugas. 

<mohon diperiksa kembali> 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 9 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian tugas dilakukan untuk membantu 
pemahaman mahasiswa. <mohon diperiksa 
kembali> 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

<harap diisi dengan aktivitas dosen yang 
pada pertemuan 1 yang sesuai dengan 
silabus> 

<berisi aksi/ respon mahasiswa terhadap 

aktivitas dosen yang berada di kolom kiri> 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 
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10. Materi sistem persamaan diferensial orde satu. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami pengertian sistem persamaan 

diferensial (SPD) orde satu. 

 Mampu mencari solusi dari sebuah SPD orde 

satu. 

 Mampu memakai SPD orde satu untuk 

memodelkan masalah nyata. 

 Mampu mencari solusi SPD orde satu yang 

dipakai dalam sebuah model. 

Nama Kajian 1. Pengertian dan contoh sistem persamaan 

diferensial (SPD) orde satu. 

2. Solusi dari sebuah SPD orde satu. 

3. Pemodelan masalah nyata dalam SPD orde 

satu. 

Nama Strategi  Kuliah yang memuat ceramah dan diskusi. 

 Pemberian tugas. 

<mohon diperiksa kembali> 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 10 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian tugas dilakukan untuk membantu 
pemahaman mahasiswa. <mohon diperiksa 
kembali> 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

<harap diisi dengan aktivitas dosen yang 
pada pertemuan 1 yang sesuai dengan 
silabus> 

<berisi aksi/ respon mahasiswa terhadap 

aktivitas dosen yang berada di kolom kiri> 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 
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berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

 

11. Materi sistem persamaan diferensial linier orde satu. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami pengertian sistem persamaan 

diferensial linier (SPDL) orde satu dan dapat 

memberikan beberapa contonya. 

 Mampu mengkonversi SPDL orde satu dalam 

bentuk persamaan matriks dan menentukan 

vektor solusinya. 

 Mampu menentukan solusi homogen dan 

non-homogen dari suatu SPDL orde satu. 

 Memahami dan mampu menerapkan prinsip 

superposisi pada SPDL orde satu. 

Nama Kajian 1. Definisi sistem persamaan diferensial linier 

(SPDL) orde satu dan beberapa contohnya. 

2. Bentuk persamaan matriks dari SPDL orde 

satu. 

3. Solusi homogen dan non-homogen dari 

sebuah SPDL orde satu. 

4. Prinsip superposisi pada penentuan solusi 

SPDL orde satu. 

Nama Strategi Kuliah yang memuat ceramah dan diskusi . 

<mohon diperiksa kembali> 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 11 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian tugas dilakukan untuk membantu 
pemahaman mahasiswa. <mohon diperiksa 
kembali> 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

<harap diisi dengan aktivitas dosen yang 
pada pertemuan 1 yang sesuai dengan 
silabus> 

<berisi aksi/ respon mahasiswa terhadap 

aktivitas dosen yang berada di kolom kiri> 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 
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Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

 

12. Materi nilai eigen pada sistem persamaan diferensial linier orde satu. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami definisi sistem persamaan 

diferensial linier (SPDL) orde satu dengan 

nilai eigen berbeda dan dapat memberikan 

contohnya. 

 Memahami SPDL orde satu dengan nilai 

eigen berulang dan dapat memberikan 

contohnya. 

 Memahami SPDL orde satu dengan nilai 

eigen kompleks dan dapat memberikan 

contohnya. 

 Mampu menyelesaikan masalah nyata 

dengan pemodelan persamaan diferensial. 

Nama Kajian 1. Sistem persamaan diferensial  linier (SPDL) 

orde satu dengan nilai eigen berbeda. 

2. SPDL orde satu dengan nilai eigen berulang. 

3. SPDL orde satu dengan nilai eigen kompleks. 

4. Tugas kelompok pemodelan masalah dengan 

persamaan diferensial. 

Nama Strategi  Kuliah yang memuat ceramah dan diskusi. 

 Pemberian tugas. 

<mohon diperiksa kembali> 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 12 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian tugas dilakukan untuk membantu 
pemahaman mahasiswa. <mohon diperiksa 
kembali> 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 



28 

 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

<harap diisi dengan aktivitas dosen yang 
pada pertemuan 1 yang sesuai dengan 
silabus> 

<berisi aksi/ respon mahasiswa terhadap 

aktivitas dosen yang berada di kolom kiri> 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

 

13. Materi sistem persamaan diferensial linier orde satu non-homogen dan solusinya. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami pengertian sistem persamaan 

diferensial linier (SPDL) orde satu non-

homogen dan dapat memberikan beberapa 

contohnya. 

 Mampu menentukan solusi SPDL orde satu 

non-homogen dengan metode koefisien tak 

tentu. 

Nama Kajian 1. Sistem persamaan diferensial linier (SPDL) 

orde satu non-homogen. 

2. Solusi SPDL orde satu non-homogen dengan 

metode koefisien tak tentu. 

Nama Strategi Kuliah yang memuat ceramah dan diskusi . 

<mohon diperiksa kembali> 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 13 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian tugas dilakukan untuk membantu 
pemahaman mahasiswa. <mohon diperiksa 
kembali> 
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RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

<harap diisi dengan aktivitas dosen yang 
pada pertemuan 1 yang sesuai dengan 
silabus> 

<berisi aksi/ respon mahasiswa terhadap 

aktivitas dosen yang berada di kolom kiri> 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 

 

14. Materi pemodelan masalah nyata dengan persamaan diferensial yang telah dipelajari, 

pembuatan laporannya, serta presentasi skema dan hasil akhir pemodelan yang dilakukan. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Mampu memodelkan permasalahan nyata 

menggunakan sistem persamaan diferensial 

yang telah dipelajari di kuliah. 

 Mampu menyelesaikan sistem persamaan 

diferensial yang dikonstruksi dari masalah 

nyata. 

 Mampu melaporkan skema pemodelan 

berikut hasilnya dalam bentuk tulisan. 

 Mampu menyampaikan skema pemodelan 

dan hasil yang diperoleh.dalam bentuk 

presentasi. 

Nama Kajian 1. Mahasiswa mampu memodelkan masalah 

nyata menggunakan sistem persamaan 

diferensial yang telah dipelajari di kuliah. 

2. Mahasiswa mampu membuat laporan 

secara tertulis dari skema dan hasil 

pemodelan yang dilakukan. 

3. Mahasiswa mampu menyampaikan skema 
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dan hasil pemodelan yang dilakukan dalam 

bentuk presentasi. 

Nama Strategi  Kuliah yang memuat ceramah dan diskusi. 

 Pemberian tugas. 

<mohon diperiksa kembali> 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 14 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian tugas dilakukan untuk membantu 
pemahaman mahasiswa. <mohon diperiksa 
kembali> 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

<harap diisi dengan aktivitas dosen yang 
pada pertemuan 1 yang sesuai dengan 
silabus> 

<berisi aksi/ respon mahasiswa terhadap 

aktivitas dosen yang berada di kolom kiri> 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 

Mengarahkan mahasiswa untuk 
melibatkan diri dan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Menyiapkan diri menerima materi yang akan 

disampaikan. 

Membahas materi. 
 

Menyimak dan mencatat hal-hal penting dari 

materi yang disampaikan oleh dosen. 

Bertanya apabila ada materi yang kurang jelas. 

Mengajukan sejumlah pertanyaan 
terkait materi yang telah diberikan 

Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

Memberikan tugas sebagai sarana 
berlatih dan evaluasi diri kepada 
mahasiswa. 

Mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan 

arahan dosen, tidak melakukan tindak 

plagiarisme dalam pengerjaan tugas. 
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D. RANCANGAN TUGAS 

<mohon dilengkapi oleh tim dosen pengajar dengan rancangan tugas yang akan diberikan kepada 

mahasiswa> 

1. Materi masalah nilai awal (initial value problem, IVP). 

Kode mata Kuliah IKG2H3 

Nama Mata Kuliah Persamaan Diferensial dan Aplikasi 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Memahami pengertian masalah nilai awal (initial 

value problem, IVP) pada sebuah persamaan 

diferensial. 

 Mampu menyelesaikan masalah nilai awal pada 

sebuah persamaan diferensial yang sederhana. 

 Mampu memodelkan fenomena nyata yang 

sederhana dalam sebuah persamaan diferensial 

beserta penentuan nilai awalnya. 

Minggu/Pertemuan ke 2 (?) <mohon diisi sesuai rancangan tugas yang diberikan 
kepada mahasiswa> 

Tugas ke <mohon diisi sesuai rancangan tugas yang diberikan 
kepada mahasiswa> 

1. Tujuan tugas: 
 

2. Uraian Tugas: 
a. Objek garapan:  
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:  
c. Metode/ cara pengerjaan, acuan yang digunakan:  
d. Deskripsi luaran (output) tugas yang dihasilkan/ dikerjakan:  
 

3. Kriteria penilaian: 
 

 

2. Materi persamaan diferensial homogen, persamaan diferensial Bernoulli, dan metode 

reduksi. 

Kode mata Kuliah IKG2H3 

Nama Mata Kuliah Persamaan Diferensial dan Aplikasi 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Memahami pengertian persamaan diferensial 

homogen dan dapat memberikan beberapa 

contohnya. 

 Memahami definisi persamaan diferensial Bernoulli 

dan dapat memberikan beberapa contohnya. 

 Mampu menggunakan teknik reduksi (menjadi 

persamaan diferensial terpisah) untuk mencari solusi 
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persamaan diferensial. 

Minggu/Pertemuan ke 7 (?) <mohon diisi sesuai rancangan tugas yang diberikan 
kepada mahasiswa> 

Tugas ke <mohon diisi sesuai rancangan tugas yang diberikan 
kepada mahasiswa> 

1. Tujuan tugas: 
 

2. Uraian Tugas: 
a. Objek garapan:  
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:  
c. Metode/ cara pengerjaan, acuan yang digunakan:  
d. Deskripsi luaran (output) tugas yang dihasilkan/ dikerjakan:  
 

3. Kriteria penilaian: 
 

 

3. Materi persamaan diferensial linier orde satu. 

Kode mata Kuliah IKG2H3 

Nama Mata Kuliah Persamaan Diferensial dan Aplikasi 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Memahami pengertian persamaan diferensial linier 

orde satu dan dapat memberikan beberapa 

contohnya. 

 Memahami proses dan tahapan-tahapan dalam 

pemodelan matematika. 

 Mampu memodelkan persamalahan nyata yang 

sederhana dalam persamaan diferensial linier orde. 

 Mampu mencari solusi dari persamaan diferensial 

orde satu linier yang dijadikan model. 

Minggu/ Pertemuan ke 8 (?) <mohon diisi sesuai rancangan tugas yang diberikan 
kepada mahasiswa> 

Tugas ke <mohon diisi sesuai rancangan tugas yang diberikan 
kepada mahasiswa> 

1. Tujuan tugas: 
 

2. Uraian Tugas: 
a. Objek garapan:  
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:  
c. Metode/ cara pengerjaan, acuan yang digunakan:  
d. Deskripsi luaran (output) tugas yang dihasilkan/ dikerjakan:  
 

3. Kriteria penilaian: 
 

 



33 

 

4. Materi persamaan diferensial non-linier orde satu. 

Kode mata Kuliah IKG2H3 

Nama Mata Kuliah Persamaan Diferensial dan Aplikasi 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Memahami pengertian persamaan diferensial non-

linier orde satu dan dapat memberikan beberapa 

contohnya. 

 Mampu memodelkan persamalahan nyata yang 

sederhana dalam persamaan diferensial non-linier 

orde satu. 

 Mampu mencari solusi dari persamaan diferensial 

non-linier orde satu yang dijadikan model. 

Minggu/ Pertemuan ke 9 (?) <mohon diisi sesuai rancangan tugas yang diberikan 
kepada mahasiswa> 

Tugas ke <mohon diisi sesuai rancangan tugas yang diberikan 
kepada mahasiswa> 

1. Tujuan tugas: 
 

2. Uraian Tugas: 
a. Objek garapan:  
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:  
c. Metode/ cara pengerjaan, acuan yang digunakan:  
d. Deskripsi luaran (output) tugas yang dihasilkan/ dikerjakan:  
 

3. Kriteria penilaian: 
 

 

5. Materi sistem persamaan diferensial orde satu. 

Kode mata Kuliah IKG2H3 

Nama Mata Kuliah Persamaan Diferensial dan Aplikasi 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Memahami pengertian sistem persamaan diferensial 

(SPD) orde satu. 

 Mampu mencari solusi dari sebuah SPD orde satu. 

 Mampu memakai SPD orde satu untuk memodelkan 

masalah nyata. 

 Mampu mencari solusi SPD orde satu yang dipakai 

dalam sebuah model. 

Minggu/ Pertemuan ke 10 (?) <mohon diisi sesuai rancangan tugas yang 
diberikan kepada mahasiswa> 

Tugas ke <mohon diisi sesuai rancangan tugas yang diberikan 
kepada mahasiswa> 
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1. Tujuan tugas: 
 

2. Uraian Tugas: 
a. Objek garapan:  
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:  
c. Metode/ cara pengerjaan, acuan yang digunakan:  
d. Deskripsi luaran (output) tugas yang dihasilkan/ dikerjakan:  
 

3. Kriteria penilaian: 
 

 

6. Materi nilai eigen pada system persamaan diferensial linier orde satu. 

Kode mata Kuliah IKG2H3 

Nama Mata Kuliah Persamaan Diferensial dan Aplikasi 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Memahami definisi sistem persamaan diferensial 

linier (SPDL) orde satu dengan nilai eigen berbeda dan 

dapat memberikan contohnya. 

 Memahami SPDL orde satu dengan nilai eigen 

berulang dan dapat memberikan contohnya. 

 Memahami SPDL orde satu dengan nilai eigen 

kompleks dan dapat memberikan contohnya. 

 Mampu menyelesaikan masalah nyata dengan 

pemodelan persamaan diferensial. 

Minggu/ Pertemuan ke 12 (?) <mohon diisi sesuai rancangan tugas yang 
diberikan kepada mahasiswa> 

Tugas ke <mohon diisi sesuai rancangan tugas yang diberikan 
kepada mahasiswa> 

1. Tujuan tugas: 
 

2. Uraian Tugas: 
a. Objek garapan:  
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:  
c. Metode/ cara pengerjaan, acuan yang digunakan:  
d. Deskripsi luaran (output) tugas yang dihasilkan/ dikerjakan:  
 

3. Kriteria penilaian: 
 

 

7. Materi pemodelan masalah nyata dengan persamaan diferensial yang telah dipelajari, 

pembuatan laporannya, serta presentasi skema dan hasil akhir pemodelan yang dilakukan. 

Kode mata Kuliah IKG2H3 
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Nama Mata Kuliah Persamaan Diferensial dan Aplikasi 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  Mampu memodelkan permasalahan nyata 

menggunakan sistem persamaan diferensial yang 

telah dipelajari di kuliah. 

 Mampu menyelesaikan sistem persamaan diferensial 

yang dikonstruksi dari masalah nyata. 

 Mampu melaporkan skema pemodelan berikut 

hasilnya dalam bentuk tulisan. 

 Mampu menyampaikan skema pemodelan dan hasil 

yang diperoleh.dalam bentuk presentasi. 

Minggu/ Pertemuan ke 14 (?) <mohon diisi sesuai rancangan tugas yang 
diberikan kepada mahasiswa> 

Tugas ke <mohon diisi sesuai rancangan tugas yang diberikan 
kepada mahasiswa> 

1. Tujuan tugas: 
 

2. Uraian Tugas: 
a. Objek garapan:  
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:  
c. Metode/ cara pengerjaan, acuan yang digunakan:  
d. Deskripsi luaran (output) tugas yang dihasilkan/ dikerjakan:  
 

3. Kriteria penilaian: 
 

 

8. Materi <nama materi, harap diisi, hapus bagian ini jika memang hanya ada tujuh tugas saja> 

Kode mata Kuliah IKG4H3 

Nama Mata Kuliah Persamaan Diferensial dan Aplikasi 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  

Minggu/Pertemuan ke  

Tugas ke  

1. Tujuan tugas: 
 

2. Uraian Tugas: 
a. Objek garapan:  
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:  
c. Metode/ cara pengerjaan, acuan yang digunakan:  
d. Deskripsi luaran (output) tugas yang dihasilkan/ dikerjakan:  
 

3. Kriteria penilaian: 
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E. PENILAIAN DENGAN RUBRIK 

<mohon dilengkapi oleh tim dosen pengajar dengan deskripsi penilaian yang sesuai dengan 

perkuliahan yang dilakukan> 

Jenjang 

(Grade) 

Angka 

(Skor) 
Deskripsi Perilaku (Indikator) 
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F. PENENTUAN NILAI AKHIR MATA KULIAH 

Berikut adalah penentuan indeks nilai akhir mata kuliah yang digunakan, 

Nilai Skor Matakuliah (NSM) Nilai Mata Kuliah (NMK) 

80 < NSM A 

70 < NSM ≤ 80 AB 

65 < NSM ≤ 70 B 

60 < NSM ≤ 65 BC 

50 < NSM ≤ 60 C 

40 < NSM ≤ 50 D 

NSM ≤ 40 E 

 


