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A. PROFIL MATA KULIAH 

IDENTITAS MATA KULIAH 

Nama Mata Kuliah : Aljabar Linier 

Kode Mata Kuliah : MUG1E3 

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 : 2 (dua)/ 1 (satu) 

Pre-requisite : - <mohon diisi jika ada> 

Co-requisite : - <mohon diisi jika ada> 

Bidang Kajian : - <mohon diisi> 

 

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 
Mata kuliah Aljabar Linier pada program studi sarjana teknik informatika membahas dasar-dasar 

Aljabar Linier yang berkaitan dan dapat diterapkan pada bidang informatika. Materi mata kuliah ini 

memberikan konsep dasar matriks dan ruang vektor serta operasi-operasi yang terkait dengannya. 

Materi kuliah dalam satu semester mencakup: matriks dan operasinya, invers dan determinan 

matriks persegi, sistem persamaan linier dan solusinya, vektor pada bidang dan ruang, basis ruang 

vektor, ruang hasil kali dalam, transformasi linier, serta nilai, vektor, dan ruang eigen. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. H. Anton, C. Rorres. Elementary Linear Algebra – Application Version – 10th Edition, John Wiley, 

2010. 

2. E. Kreyszig. Advanced Engineering Mathematics – 10th Edition, John Wiley, 2011. 

3. <tambahan, boleh dihapus bila tidak sesuai> S. Lang. Introduction to Linear Algebra 

(Undergraduate Text in Mathematics) – 2nd Edition, Springer, 1997. 

4. S. J. Leon. Linear Algebra with Applications – 8th Edition, Pearson, 2009. 

5. <tambahan, boleh dihapus bila tidak sesuai> G. Strang. Linear Algebra and Its Application – 3rd 

Edition, Cengage Learning, 2005. 
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B. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Pertemuan 

Ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

1-2 Mengetahui dan 

memahami konsep 

matriks dan 

operasinya. 

1. Definisi matriks dan 

jenis-jenisnya. 

2. Operasi aljabar matriks: 

penjumlahan matriks, 

perkalian matriks 

dengan skalar, dan 

perkalian matriks. 

3. Invers dari suatu 

matriks persegi. 

Ceramah, diskusi, 

dan pemberian 

latihan soal. 

Mahasiswa memahami: 

1. pengertian matriks dan beberapa 

terminologi terkait matriks 

2. operasi sederhana aljabar matriks: 

penjumlahan, perkalian matriks 

dengan skalar, dan perkalian matriks 

3. pengertian invers matriks, sifat-sifat 

invers matriks 

4. sifat-sifat aljabar matriks. 

<harap diisi 

dalam %> 

3-5  Memahami 

pengertian sistem 

persamaan linier 

(SPL) dan dapat 

menentukan apakah 

suatu sistem 

persamaan 

merupakan SPL atau 

bukan. 

 Memahami 

keterkaitan antara 

SPL dan matriks. 

 Memahami cara 

1. Sistem persamaan linier 

(SPL) sederhana dan 

kompleks dengan m 

persamaan dan n 

variabel. 

2. Operasi baris elementer 

(OBE). 

3. Eliminasi Gauss dan 

eliminasi Gauss-Jordan. 

4. Pencarian solusi SPL 

dengan eliminasi Gauss-

Jordan. 

Ceramah, diskusi, 

dan pemberian 

latihan soal. 

Mahasiswa memahami: 

1. definisi sistem persamaan linier (SPL) 

dan sifat-sifat dasarnya 

2. cara merepresentasikan SPL dalam 

bentuk matriks (matriks augmented 

dan persamaan matriks). 

3. cara melakukan operasi baris 

elementer pada matriks 

4. cara mencari solusi SPL dengan 

eliminasi Gauss-Jordan. 

<harap diisi 

dalam %> 
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Pertemuan 

Ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

merepresentasikan 

SPL memakai 

matriks. 

6-7  Memahami cara 

penentuan invers 

matriks dengan 

operasi baris 

elementer (OBE). 

 Memahami cara 

penentuan solusi 

sistem persamaan 

linier n persamaan 

dan n variabel 

melalui metode 

invers. 

1. Metode penentuan 

invers matriks 

menggunakan operasi 

baris elementer (OBE). 

2. Cara penentuan solusi 

SPL n persamaan dan n 

variabel menggunakan 

metode invers. 

Ceramah, diskusi, 

dan pemberian 

latihan soal. 

Mahasiswa memahami: 

1. langkah-langkah dalam penentuan 

invers matriks melalui operasi baris 

elementer 

2. cara penentuan solusi SPL n 

persamaan dan n variabel 

menggunakan metode invers. 

<harap diisi 

dalam %> 

8-9  Memahami definisi 

determinan matriks 

persegi. 

 Memahami cara 

menentukan 

determinan matriks 

persegi. 

1. Definisi determinan 

matriks persegi. 

2. Penentuan determinan 

matriks dengan 

ekspansi kofaktor. 

3. Penentuan determinan 

matriks dengan operasi 

baris elementer (OBE). 

Ceramah, diskusi, 

dan pemberian 

latihan soal. 

Mahasiswa memahami: 

1. definisi determinan matriks persegi 

2. cara menghitung determinan matriks 

persegi dengan ekspansi kofaktor 

3. cara menghitung determinan matriks 

persegi dengan operasi baris 

elementer (OBE). 

<harap diisi 

dalam %> 

10-12  Memahami 

keterkaitan antara 

1. Keterkaitan antara 

determinan dan invers 

Ceramah, diskusi, 

dan pemberian 

Mahasiswa memahami: 

1. keterkaitan antara deteminan dan 

<harap diisi 

dalam %> 
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Pertemuan 

Ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

determinan dan 

invers matriks 

persegi. 

 Memahami 

keterkaitan antara 

determinan, invers, 

serta SPL dengan n 

persamaan dan n 

variabel. 

matriks persegi. 

2. Keterkaitan antara 

determinan, invers, dan 

solusi SPL dengan n 

persamaan dan n 

variabel. 

3. Pencarian solusi SPL 

dengan aturan/ metode 

Crammer. 

4. Penentuan invers 

dengan adjoin dan 

determinan. 

latihan soal. eksistensi invers pada matriks persegi 

2. keterkaitan antara determinan, invers, 

dan solusi SPL dengan n persamaan 

dan n variabel 

3. cara penentuan solusi SPL n 

persamaan dan n variabel dengan 

aturan/ metode Cramer 

4. cara penentuan invers matriks dengan 

adjoin dan deteminan. 

13-14 Memamahi keterkaitan 

antar materi yang telah 

dijelaskan: matriks, 

sistem persamaan 

linier, dan determinan. 

1. Matriks dan sifat-

sifatnya. 

2. Sistem persamaan linier. 

3. Determinan. 

Kuis 1 dan 

pembahasannya. 

Mahasiswa memahami: 

1. keterkaitan antar materi yang telah 

dijelaskan: matriks, sistem persamaan 

linier, dan determinan 

2. sifat-sifat dasar aljabar matriks 

3. penggunaan operasi baris elementer 

dan eliminasi Gauss-Jordan pada 

matriks, sistem persamaan linier, dan 

determinan. 

<harap diisi 

dalam %> 

15-16  Memahami dasar-

dasar konsep ruang 

vektor dan 

subruang. 

1. Definisi ruang vektor dan 

contoh-contohnya: ruang 

vector Eulid R2, R3, dan Rn 

2. Aksioma-aksioma ruang 

Ceramah, diskusi, 

dan pemberian 

latihan soal. 

Mahasiswa memahami: 

1. pengertian ruang vektor dan beberapa 

contohnya 

2. aksioma-aksioma ruang vektor dan 

<harap diisi 

dalam %> 
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Pertemuan 

Ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

 Dapat memberikan 

contoh ruang vektor 

dan subruang vektor 

dari sebuah ruang 

vektor. 

 Memahami operasi-

operasi dasar pada 

ruang vektor: 

operasi 

penjumlahan dan 

perkalian dengan 

skalar. 

vektor. 

3. Operasi aljabar pada 

ruang vektor. 

4. Definisi subruang vektor 

dan sifat-sifatnya. 

5. Definisi bebas linier 

(linearly independent) 

dan bergantung linier 

(linearly dependent). 

6. Definisi membangun/ 

merentang (span). 

operasi aljabar pada ruang vector 

3. definisi subruang vector dan sifat-

sifatnya 

4. cara menentukan apakah suatu 

himpunan vektor bersifat bebas linier 

(linearly independent) atau 

bergantung linier (linearly dependent) 

5. cara menentukan apakah suatu 

himpunan vektor bersifat membangun 

(merentang) suatu ruang vektor atau 

tidak. 

17  Memahami definisi 

basis dan dimensi 

dari suatu ruang 

vektor. 

 Memahami 

keterkaitan antara 

basis dan dimensi 

pada suatu ruang 

vektor dan 

subruang-

subruangnya. 

1. Definisi himpunan basis 

pada suatu ruang vektor. 

2. Definisi dimensi pada 

suatu ruang vektor. 

Ceramah, diskusi, 

dan pemberian 

latihan soal. 

Mahasiswa memahami: 

1. pengertian himpunan basis pada suatu 

ruang vektor 

2. cara memeriksa apakah suatu 

himpunan vektor merupakan basis 

atau bukan 

3. pengertian dimensi pada suatu ruang 

vektor 

4. cara menentukan dimensi suatu ruang 

vektor 

5. keterkaitan antara basis dan dimensi 

dari suatu ruang vektor dan 

subruangnya. 

<harap diisi 

dalam %> 
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Pertemuan 

Ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

18-19  Memahami definisi 

hasil kali dalam 

sebagai perumuman 

dari hasil kali titik. 

 Memahami 

aksioma-aksioma 

yang harus dipenuhi 

oleh sebuah 

pemetaan agar 

dapat dikategorikan 

sebagai hasil kali 

dalam. 

 Memahami definisi 

ruang hasil kali 

dalam. 

1. Definisi hasil kali dalam, 

sifat-sifat, dan contoh-

contohnya. 

2. Definisi ruang hasil kali 

dalam, dan contoh-

contohnya. 

3. Himpunan ortogonal dan 

ortonormal. 

4. Metode/ algoritma 

Gram-Schmidt. 

Ceramah, diskusi, 

dan pemberian 

latihan soal. 

Mahasiswa memahami: 

1. pengertian hasil kali dalam sebagai 

perumuman dari hasil kali titik 

2. cara memeriksa apakah suatu 

pemetaan merupakan hasil kali dalam 

atau bukan 

3. pengertian ruang hasil kali dalam 

4. cara memeriksa apakah suatu 

himpunan merupakan himpunan 

ortogonal atau ortonormal 

5. cara menerapkan metode/ algoritma 

Gram-Schmidt dengan masukan 

(input) sembarang himpunan yang 

bebas linier. 

<harap diisi 

dalam %> 

20 Memahami keterkaitan 

antar materi yang telah 

dijelaskan: ruang 

vektor dan ruang hasil 

kali dalam. 

1. Ruang vektor dan sifat-

sifatnya. 

2. Basis dan dimensi pada 

suatu ruang vektor dan 

subruang vektor. 

3. Hasil kali dalam, ruang 

hasil kali dalam, dan 

sifat-sifatnya. 

4. Himpunan ortogonal dan 

ortonormal. 

Kuis 2 Mahasiswa memahami: 

1. keterkaitan antar materi yang telah 

dijelaskan: ruang vektor dan ruang 

hasil kali dalam 

2. cara menentukan basis dan dan 

dimensi pada suatu ruang vektor 

3. hasil kali dalam dan sifat-sifatnya 

4. cara memeriksa apakah suatu 

himpunan bersifat orthogonal atau 

ortonormal. 

<harap diisi 

dalam %> 
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Pertemuan 

Ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

5. Metode/ algoritma 

Gram-Schmidt. 

21  Memahami konsep 

umum transformasi 

linier. 

 Memahami definisi 

transformasi linier 

dan dapat 

memberikan 

contohnya. 

 Memahami 

representasi 

transformasi linier 

dengan matriks. 

1. Definisi transformasi 

linier dan contoh-

contohnya. 

2. Matriks representasi dari 

suatu transformasi linier. 

Ceramah, diskusi, 

dan pemberian 

latihan soal. 

Mahasiswa memahami: 

1. pengertian transformasi linier dan 

contoh-contohnya 

2. cara memeriksa apakah suatu 

transformasi/ fungsi merupakan 

transformasi linier atau bukan 

3. cara merepresentasikan suatu 

transformasi linier dalam bentuk 

matriks. 

<harap diisi 

dalam %> 

22-23  Memahami 

pengertian kernel 

dan range 

(jangkauan) dari 

suatu transformasi 

linier. 

 Memahami cara 

menentukan basis 

kernel dan range 

dari suatu 

transformasi linier. 

1. Definisi kernel dan range 

(jangkauan) dari suatu 

transformasi linier. 

2. Kernel dan range sebagai 

subruang. 

3. Basis dari kernel dan 

range. 

Ceramah, diskusi, 

dan pemberian 

latihan soal. 

Mahasiswa memahami: 

1. Pengertian kernel dan range 

(jangkauan) dari suatu transformasi 

linier 

2. cara menentukan kernel dan range 

dari suatu transformasi linier 

3. cara menentukan basis dari kernel dan 

range suatu transformasi linier. 

<harap diisi 

dalam %> 
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Pertemuan 

Ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

24 Memahami keterkaitan 

antar materi 

transformasi linier yang 

telah dijelaskan 

1. Definisi transformasi 

linier. 

2. Matriks representasi 

transformasi linier. 

3. Kernel dan range sebagai 

subruang vektor. 

Kuis 3 Mahasiswa memahami: 

1. pengertian transformasi linier antar 

ruang vektor 

2. cara memeriksa apakah suatu 

transformasi/ fungsi merupakan 

transformasi linier atau bukan 

3. cara menentukan matriks representasi 

transformasi linier 

4. cara menentukan kernel dan range 

dari suatu transformasi linier beserta 

basis dan dimensinya. 

<harap diisi 

dalam %> 

25  Memahami definisi 

nilai dan vektor 

eigen. 

 Memahami cara 

menentukan nilai 

dan vektor eigen 

dari suatu matriks 

persegi. 

 Memahami definisi 

ruang eigen serta 

dapat menentukan 

basis dan 

dimensinya. 

1. Definisi nilai dan vektor 

eigen. 

2. Polinom dan persamaan 

karakteristik. 

3. Penentuan nilai eigen 

dari persamaan 

karakteristik. 

4. Definisi ruang eigen, 

basis ruang eigen, dan 

dimensi ruang eigen. 

Ceramah, diskusi, 

dan pemberian 

latihan soal. 

Mahasiswa memahami: 

1. pengertian nilai dan vektor eigen dari 

suatu matriks persegi 

2. cara menentukan polinom dan 

persamaan karakteristik dari suatu 

matriks persegi 

3. cara penentuan nilai eigen 

berdasarkan persamaan 

karakteristiknya 

4. pengertian ruang eigen, basis ruang 

eigen, dan dimensi ruang eigen. 

<harap diisi 

dalam %> 

26-27  Memahami aplikasi 1. Diagonalisasi matriks Ceramah, diskusi, Mahasiswa memahami: <harap diisi 



9 

 

Pertemuan 

Ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 

Ajar) 

Bentuk/ Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot Nilai 

nilai eigen pada 

diagonalisasi 

matriks. 

 Memahami aplikasi 

nilai eigen pada 

persamaan 

diferensial. 

persegi. 

2. Nilai eigen dan sistem 

persamaan diferensial. 

dan pemberian 

latihan soal. 

1. pengertian diagonalisasi matriks 

persegi 

2. jenis-jenis matriks yang dapat 

didiagonalkan (diagonalizable) 

3. cara mendiagonalkan matriks persegi 

4. penggunaan nilai eigen dalam sistem 

persamaan diferensial. 

dalam %> 

28 Memahami keterkaitan 

antar materi nilai 

eigen, vektor eigen, 

dan aplikasinya untuk 

diagonalisasi matriks 

dan sistem persamaan 

diferensial. 

1. Nilai eigen, vektor eigen, 

serta ruang eigen dan 

basisnya. 

2. Diagonalisasi matriks. 

3. Nilai eigen dan sistem 

persamaan diferensial. 

Kuis 4 Mahasiswa memahami: 

1. cara menentukan nilai eigen, vektor 

eigen, dan ruang eigen dari suatu 

matriks persegi 

2. syarat-syarat sebuah matriks dapat 

didiagonalkan dan cara 

diagonalisasinya 

3. penggunaan nilai eigen pada sistem 

persamaan diferensial. 

<harap diisi 

dalam %> 
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C. RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

1. Materi dasar-dasar aljabar matriks. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

Mengetahui dan memahami konsep matriks 
dan operasinya. 

Nama Kajian 1. Definisi matriks dan jenis-jenisnya. 

2. Operasi aljabar matriks: penjumlahan 

matriks, perkalian matriks dengan skalar, 

dan perkalian matriks. 

3. Invers dari suatu matriks persegi 

Nama Strategi Ceramah, diskusi, dan pemberian latihan soal. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 1-2 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian latihan soal dilakukan untuk 
membantu mahasiswa berlatih soal. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

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. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 

 

2. Materi sistem persamaan linier (SPL), operasi baris elementer (OBE), dan eliminasi Gauss-

Jordan. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami pengertian sistem persamaan 

linier (SPL) dan dapat menentukan apakah 

suatu sistem persamaan merupakan SPL 
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atau bukan. 

 Memahami keterkaitan antara SPL dan 

matriks. 

 Memahami cara merepresentasikan SPL 

memakai matriks. 

Nama Kajian 1. Sistem persamaan linier (SPL) sederhana 

dan kompleks dengan m persamaan dan n 

variabel. 

2. Operasi baris elementer (OBE). 

3. Eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. 

4. Pencarian solusi SPL dengan eliminasi 

Gauss-Jordan. 

Nama Strategi Ceramah, diskusi, dan pemberian latihan soal. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 3-5 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian latihan soal dilakukan untuk 
membantu mahasiswa berlatih soal. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

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. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 

 

3. Materi penentuan invers matriks dan solusi sistem persamaan linier melalui operasi baris 

elementer. 
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Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami cara penentuan invers matriks 

dengan operasi baris elementer (OBE). 

 Memahami cara penentuan solusi sistem 

persamaan linier n persamaan dan n variabel 

melalui metode invers. 

Nama Kajian 1. Metode penentuan invers matriks 

menggunakan operasi baris elementer (OBE). 

2. Cara penentuan solusi SPL n persamaan dan 

n variabel menggunakan metode invers. 

Nama Strategi Ceramah, diskusi, dan pemberian latihan soal. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 6-7 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian latihan soal dilakukan untuk 
membantu mahasiswa berlatih soal. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

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. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 

 

4. Materi determinan. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami definisi determinan matriks 

persegi. 

 Memahami cara menentukan determinan 
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matriks persegi. 

Nama Kajian 1. Definisi determinan matriks persegi. 

2. Penentuan determinan matriks dengan 

ekspansi kofaktor. 

3. Penentuan determinan matriks dengan 

operasi baris elementer (OBE). 

Nama Strategi Ceramah, diskusi, dan pemberian latihan soal. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 8-9 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian latihan soal dilakukan untuk 
membantu mahasiswa berlatih soal. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

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. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 

 

5. Materi keterkaitan determinan dengan invers matriks dan solusi sistem persamaan linier. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami keterkaitan antara determinan 

dan invers matriks persegi. 

 Memahami keterkaitan antara determinan, 

invers, serta SPL dengan n persamaan dan n 

variabel. 

Nama Kajian 1. Keterkaitan antara determinan dan invers 
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matriks persegi. 

2. Keterkaitan antara determinan, invers, dan 

solusi SPL dengan n persamaan dan n 

variabel. 

3. Pencarian solusi SPL dengan aturan/ metode 

Crammer. 

4. Penentuan invers dengan adjoin dan 

determinan. 

Nama Strategi Ceramah, diskusi, dan pemberian latihan soal. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 10-12 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian latihan soal dilakukan untuk 
membantu mahasiswa berlatih soal. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

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. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 

 

6. Materi ruang vektor dan subruang vektor. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami dasar-dasar konsep ruang vektor 

dan subruang. 

 Dapat memberikan contoh ruang vektor dan 

subruang vektor dari sebuah ruang vektor. 

 Memahami operasi-operasi dasar pada 

ruang vektor: operasi penjumlahan dan 
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perkalian dengan skalar. 

Nama Kajian 1. Definisi ruang vektor dan contoh-contohnya: 

ruang vector Eulid R2, R3, dan Rn 

2. Aksioma-aksioma ruang vektor. 

3. Operasi aljabar pada ruang vektor. 

4. Definisi subruang vektor dan sifat-sifatnya. 

5. Definisi bebas linier (linearly independent) 

dan bergantung linier (linearly dependent). 

6. Definisi membangun/ merentang (span). 

Nama Strategi Ceramah, diskusi, dan pemberian latihan soal. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 15-16 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian latihan soal dilakukan untuk 
membantu mahasiswa berlatih soal. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

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. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 

 

7. Materi basis dan dimensi suatu ruang vektor dan subruang vektor. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami definisi basis dan dimensi dari 

suatu ruang vektor. 

 Memahami keterkaitan antara basis dan 

dimensi pada suatu ruang vektor dan 
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subruang-subruangnya. 

Nama Kajian 1. Definisi himpunan basis pada suatu ruang 

vektor. 

2. Definisi dimensi pada suatu ruang vektor. 

Nama Strategi Ceramah, diskusi, dan pemberian latihan soal. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 17 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian latihan soal dilakukan untuk 
membantu mahasiswa berlatih soal. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

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. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 

 

8. Materi ruang hasil kali dalam. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami definisi hasil kali dalam sebagai 

perumuman dari hasil kali titik. 

 Memahami aksioma-aksioma yang harus 

dipenuhi oleh sebuah pemetaan agar dapat 

dikategorikan sebagai hasil kali dalam. 

 Memahami definisi ruang hasil kali dalam. 

Nama Kajian 1. Definisi hasil kali dalam, sifat-sifat, dan 

contoh-contohnya. 
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2. Definisi ruang hasil kali dalam, dan contoh-

contohnya. 

3. Himpunan ortogonal dan ortonormal. 

4. Metode/ algoritma Gram-Schmidt. 

Nama Strategi Ceramah, diskusi, dan pemberian latihan soal. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 18-19 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian latihan soal dilakukan untuk 
membantu mahasiswa berlatih soal. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

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. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 

 

9. Materi pengertian transformasi linier dan matriks representasi transformasi linier. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami konsep umum transformasi 

linier. 

 Memahami definisi transformasi linier dan 

dapat memberikan contohnya. 

 Memahami representasi transformasi linier 

dengan matriks. 

Nama Kajian 1. Definisi transformasi linier dan contoh-

contohnya. 

2. Matriks representasi dari suatu transformasi 
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linier. 

Nama Strategi Ceramah, diskusi, dan pemberian latihan soal. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 21 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian latihan soal dilakukan untuk 
membantu mahasiswa berlatih soal. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

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. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 

 

10. Materi kernel dan range transformasi linier. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami pengertian kernel dan range 

(jangkauan) dari suatu transformasi linier. 

 Memahami cara menentukan basis kernel 

dan range dari suatu transformasi linier. 

Nama Kajian 1. Definisi kernel dan range (jangkauan) dari 

suatu transformasi linier. 

2. Kernel dan range sebagai subruang. 

3. Basis dari kernel dan range. 

Nama Strategi Ceramah, diskusi, dan pemberian latihan soal. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 22-23 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
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 maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian latihan soal dilakukan untuk 
membantu mahasiswa berlatih soal. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

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. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 

 

11. Materi nilai eigen dan vektor eigen. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami definisi nilai dan vektor eigen. 

 Memahami cara menentukan nilai dan 

vektor eigen dari suatu matriks persegi. 

 Memahami definisi ruang eigen serta dapat 

menentukan basis dan dimensinya. 

Nama Kajian 1. Definisi nilai dan vektor eigen. 

2. Polinom dan persamaan karakteristik. 

3. Penentuan nilai eigen dari persamaan 

karakteristik. 

4. Definisi ruang eigen, basis ruang eigen, dan 

dimensi ruang eigen. 

Nama Strategi Ceramah, diskusi, dan pemberian latihan soal. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 25 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian latihan soal dilakukan untuk 
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membantu mahasiswa berlatih soal. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

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. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 

 

12. Materi aplikasi nilai dan vektor eigen: diagonalisasi matriks persegi dan pemakaian nilai 

eigen pada sistem persamaan diferensial. 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

 Memahami aplikasi nilai eigen pada 

diagonalisasi matriks. 

 Memahami aplikasi nilai eigen pada 

persamaan diferensial. 

Nama Kajian 1. Diagonalisasi matriks persegi. 

2. Nilai eigen dan sistem persamaan diferensial. 

Nama Strategi Ceramah, diskusi, dan pemberian latihan soal. 

Pertemuan Penggunaan Strategi (Metode) 25 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Dosen memberikan ceramah mengenai materi 
yang diajarkan; diskusi dilakukan di kelas 
maupun IDEA sebagai media e-learning; 
pemberian latihan soal dilakukan untuk 
membantu mahasiswa berlatih soal. 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

Menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran dari kegiatan 
pembelajaran. 

Menyimak penjelasan dosen. 



21 

 

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. 

Menyimpulkan materi Menyimak kesimpulan. 
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D. RANCANGAN TUGAS 

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

mahasiswa> 

 

1. Tugas terkait materi <nama materi, harap diisi> 

Kode mata Kuliah MUG1E3 

Nama Mata Kuliah Aljabar Linier 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan  

Minggu/Pertemuan ke  

Tugas ke 1 

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: 
 

 

  



23 

 

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 

 

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 

 


