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SILABUS 

 

Mata Kuliah  : Matematika Untuk Kimia 

Kode Mata Kuliah : 010101 

Jumlah SKS  : 3 (tiga) SKS 

Dosen   : Fitroh Resmi, M.Si 

Program Studi  : Pendidikan Kimia 

Prasyarat  : - 

Waktu Perkuliahan : Semester Ganjil 2019/2020 

 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan terkait dasar-dasar matematika untuk 

kimia yang diperlukan dalam tingkat sarjana. Materi yang diberikan diantaranya adalah (1) 

bilangan dan variabel, (2) fungsi aljabar, (3) fungsi transenden, (4)  limit dan kekontinuan, (5) 

kalkulus diferensial, (6) kalkulus integral, (7) metode integrasi. Dengan perkuliahan ini 

mahasiswa diharapkan dapat memahami dasar kalkulus dengan baik dalam masalah yang 

berkaitan dengan ilmu kimia. 

 

Pengalaman Belajar: 

Pemberian materi melalui tatap muka (ceramah), pemberian tugas individu, presentasi, diskusi 

dan tanya jawab.  

 

Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan 

Pertemuan 

ke- 
Tujuan Perkuliahan 

Pokok Bahasan/Sub Pokok 

Bahasan 

1  Mahasiswa mampu memahami gambaran umum mata 

kuliah matematika untuk kimia beserta penilaiannya. 

 Mahasiswa mampu memahami bilangan riil, 

operasinya dan sifatnya 

 Kontrak kuliah dan 

pembagian tugas 

 bilangan riil, operasinya 

dan sifatnya 

2  Mahasiswa mampu memahami fungsi dan komposisi 

fungsi 

 Mahasiswa mampu menggambar grafik dengan cara 

plotting 

 Mahasiswa mampu memfaktorkan variabel dalam 

aljabar 

 Fungsi dan komposisi 

fungsi 

 Plot grafik 

 Faktorisasi variabel 

aljabar 

3  Mahasiswa mampu memahami fungsi invers dan 

notasi sigma 

 Mahasiswa mampu menggambar grafik persamaan 

linier dan persamaan kuadarat 

 Mahasiswa mampu mendekomposisi fungsi rasional 

 

 Fungsi invers 

 Notasi sigma 

 Persamaan linier dan 

grafiknya 

 akar-akar dan grafik 

persamaan kuadrat 

 Pembagian aljabar 

 Dekomposisi fungsi 

rasional 

4  Mahasiswa mampu menyelesaikan sistem persamaan  

 Mahasiswa mampu memahami trigonometri 

 Sistem Persamaan  

 Trigonometri 



5  Mahasiswa mampu memahami invers trigonometri, 

sifat-sifat trigonometri  

 Mahasiswa mmapu menggambarkan grafik dalam 

koordinat kartesius maupun koordinat polar 

 Invers trigonometri 

 Sifat trigonometri 

 Koordinat kartesius dan 

polar 

6 Mahasiswa mampu memahami fungsi eksponensial dan 

fungsi logaritma beserta sifat-sifatnya. 
 Fungsi eksponensial, 

sifat dan grafiknya 

 Fungsi logaritma, sifat 

dan grafiknya 

7 Mahasiswa mampu mengulang materi yang pernah 

diberikan 

Mengulang materi minggu 

pertama sampai ke-6 dan 

persiapan UTS 

8 UTS (Ujian Tengah Semester) 

9  Mahasiswa mampu mengevaluasi pembelajaran tengah 

semester 

 Mahasiswa mampu menentukan limit dan kekontinuan 

suatu fungsi 

 Mahasiswa mampu mendapatkan turunan dari definisi 

limit 

 Pembahasan UTS 

 Limit  

 Kekontinuan  

 Turunan sebagai limit 

10  Mahasiswa mampu menghitung turunan fungsi 

menggunakan teknik-teknik diferensial dan aturan 

rantai 

 Mahasiswa mampu mendapatkan turunan dari fungsi 

invers. 

 Teknik turunan 

 Aturan rantai 

 Turunan fungsi invers  

11  Mahasiswa mampu mendapatkan turunan secara 

implisit 

 Mahasiswa mampu mendapatkan turunan lebih lanjut 

 Mahasiswa mampu menerapkan turunan dalam 

masalah kimia. 

 Turunan implisit 

 Turunan lebih lanjut 

 Aplikasi turunan dalam 

kimia 

12  Mahasiswa mampu menghitung integral tak tentu dan 

tertentu  

 Mahasiswa mampu menerapkan integral dalam 

menghitung nilai rata-rata 

 Integral tak tentu 

 Integral tertentu 

 Aplikasi integral dalam 

menghitung nilai rata-

rata 

13  Mahasiswa mampu menghitung integral dalam fungsi 

sepotong-sepotong 

 Mahasiswa mampu menghitung integral trigonometri  

 Mahasiswa mampu menghitung integral dengan 

metode subtitusi. 

 Integral fungsi sepotong-

sepotong dan grafiknya 

 Integral trigonometri 

 Integral dengan metode 

subtitusi 

14  Mahasiswa mampu menghitung integral dengan 

integral parsial  

 Mahasiswa mampu menghitung integral dalam fungsi 

rasional dengan mendekomposisikannya terlebih 

dahulu 

 Integral parsial 

 Integral dengan 

dekomposisi fungsi 

rasional 

15 Mahasiswa mampu mengulang materi yang pernah 

diberikan 

Mengulang materi minggu 

ke-9 sampai ke-14 dan 

persiapan UAS 

16 UAS (Ujian Akhir Semester) 

 

Evaluasi Hasil Belajar 

No. Komponen Evaluasi Bobot (%) 

1. Keaktifan atau partisipasi (KP) 10 

2. Tugas Terstruktur (TT): 20 

3. Quiz (Q) 20 

4. Ujian Tengah Semester (UTS) 25 

5. Ujian Akhir Semester (UAS) 25 

 Jumlah 100 



 


