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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  
Sikap 

S1 Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
S2 Memahami etika profesi serta memiliki moral yang baik di  dalam menyelesaikan tugasnya. 

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain.  

Keterampilan Umum 

KU1 Mampu berkomunikasi i lmiah lisan maupun tulisan dengan baik. 
KU5 Mampu bekerjasama dalam tim serta sigap menangkap peluang kerja. 

Keterampilan Khusus 

KK1 Mampu melakukan analisis terhadap berbagai alternatif pemecahan masalah baik di bidang keilmuan (sains) maupun pendidikan kimia 

serta menyajikan simpulannya sebagai dasar pengambilan keputusan. 
KK5 Mampu  menerima dan mengikuti i lmu baru sesuai dengan bidang kerja yang ditekuni. 

KK6 Mampu  mengikuti perkembangan IPTEK  yang menjunjang bidang kerja. 
Pengetahuan 

P1 Menguasai konsep dasar matematika yang meliputi konsep konstruksi pembuktian secara logis/analitis.  
P5 Menguasai teori fundamental matematika yang meliputi konsep himpunan, fungsi, diferensial, integral, ruang dan struktur matematika. 

P7 Memahami ilmu-ilmu dasar yang mendukung kemampuan dalam menghadapi tantangan di masyarakat dan dunia kerja.  



CP-MK  

M1 Mahasiswa mampu mengikuti perkembangan dan menerapkan matematika serta mampu berkomunikasi secara aktif dan benar baik lisan 

ataupun tulisan 
M2 Mahasiswa mampu mengembangkan lebih lanjut pemahaman yang telah didapat terutama berkaitan dengan matematika lanjut dan 

mengaplikasikannya baik dalam bidang matematika itu sendiri atau yang lainnya serta kemampuan melakukan manipulasi komputasi 

matematika secara numerik dan simbolik yang berkaitan dengan matriks  
M3 Mahasiswa mempunyai kemampuan khusus dan mampu mengolah gagasannya yang cukup untuk mendukung studi berikutnya sesuai 

dengan bidang yang ditekuninya 
M4 Mahasiswa mampu menyajikan pemahaman ilmiah dalam aljabar linier secara mandiri. 

Deskripsi Singkat 

Mata Kuliah 

Pembahasan matakuliah Aljabar Linier mencakup pengkajian himpunan pembentang, bebas Linier dan basis, dimensi, jumlahan langs ung, koordinat 

dan basis terurut, pemetaan Linier pada ruang vektor, pemetaan Linier dan aljabar matriks, perubahan basis, rank, determinan dan invers, bentuk 

echelon dari suatu matriks, vektor-eigen dan nilai-eigen , pendiagonalan matriks, orthogonalitas, general invers. aplikasi dari aljabar linier adalah suatu 

bagian yang terintegrasi dalam penyajian kuliah di kelas. Selain diarahkan untuk belajar mandiri melalui tugas -tugas, peserta didik diarahkan untuk 

bekerjasama dalam kerja kelompok. 
Bahan Kajian / 
Pokok Bahasan 

Lapangan dan ruang vektor, ruang-bagian vektor, himpunan pembentang, bebas Linier dan basis, dimensi, jumlahan langsung, koordinat dan basis 

terurut, pemetaan Linier pada ruang vektor, pemetaan Linier dan aljabar matriks, perubahan basis, ran k, determinan dan invers, bentuk echelon dari 

suatu matriks, vektor-eigen dan nilai-eigen, pendiagonalan matriks, orthogonalitas, general invers. 

Daftar Referensi Utama:  

Subiono, ”Catatan Kuliah : ALJABAR LINIER ”, Jurusan Matematika FMIPA -ITS, 2014.  

Pendukung:  
Robert A. Beezer, ”A First Course in Linear Algebra, Version 3.10”, University of Puget Sound, Congruent Press, Washington, USA, (2013)  

 Gilbert Strang, ”Linear Algebra and Its Applications", 4th Edition, Thomson, (2006). 

C.D. Meyer,”Matrix Analysis and Applied Linear Algebra”, SIAM, (2000)  

David C. Lay, "Linear Algebra and Its Applications", Addison Wesley, (2002).  

Steven J. Leon, "Linear Algebra with Applications", 7th Edition, Pearson Prentice Hall, (2006). 

Media 
Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras: 
presentasi (power point, pdf). PC & LCD Projector; dan 

Spidol dan papan tulis  
Nama Dosen 
Pengampu 

Fitroh Resmi, M.Si  

Matakuliah 
prasyarat 

Aljabar Linier Elementer, Aljabar I 

 

 



Minggu 
Ke- 

Sub-CPMK 
(Kemampuan Akhir 
yang Direncanakan) 

Indikator 
Kriteria & Bentuk 

Penilaian 
Metode Pembelajaran 

(Estimasi Waktu) 
Materi Pembelajaran 

(Pustaka) 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

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

1 Mahasiswa mampu 
memahami 

gambaran umum 
mata kuliah aljabar 
l inier beserta 

penilaiannya. 

Mahasiswa hadir dalam 
pertemuan pertama 

Kehadiran Pemaparan materi secara 
umum dan kontrak kuliah 
[150 menit] 

Kontrak kuliah 1 

2 Mahasiswa mampu 

memahami 
lapangan dan 
operasinya serta 

ruang vektor 
beserta contoh dan 
sifat-sifatnya. 

Kesesuaian dalam 

menentukan lapangan dan 
bukan lapangan serta yang 
termasuk ruang vektor dan 

bukan ruang vektor 
 

 Kehadiran 

 Presentasi  

 Presentasi; [100 menit] 

 Diskusi dan tanya jawab 

melalui kuliah/responsi. 
[50 menit] 

Lapangan dan ruang vektor 3 

3  Mahasiswa 

mampu 
memahami 

ruang bagian 
beserta contoh 
dan sifatnya 
serta mampu 

menggunakan 
sifat dari ruang 
bagian. 

 Mahasiswa 

mampu 

memahami 

himpunan 

pembentang 

beserta sifat dan 

contohnya. 

 Kesesuaian dalam 

menjelaskan ruang 
bagian beserta sifat dan 

contohnya. 
 Kesesuaian dalam 

menjelaskan himpunan 
pembentang beserta 
sifat dan contohnya 

 Kesesuaian dalam 

menjelaskan 
pembangun beserta 
sifat dan contohnya 

 Kehadiran 

 Presentasi  

 Presentasi; [100 menit] 

 Diskusi dan tanya jawab 

melalui kuliah/responsi. 
[50 menit] 

 Ruang bagian dan sifat 

 himpunan pembentang 

 Pembangun dan sifat 

3 



 Mahasiswa 

mampu 
memahami 
pembangun 
beserta sifat dan 

contohnya. 

4  Mahasiswa 

mampu 
memahami 
bebas linear 

beserta sifat dan 
contohnya 

 Mahasiswa 

mampu 

memahami basis 

dan dimensi 

beserta sifat dan 

contohnya 

 Mahasiswa 

mampu 

memahami sifat 

perluasan basis 

dan contohnya 

 Kesesuaian dalam 

menentukan vektor-
vektor yang bebas linear 
dan yang kombinasi 

l inear 
 Ketepatan dalam 

menentukan basis dan 
dimensi 

 Kesesuian dalam 

menjelasakan perluasan 

basis besrta sifat dan 
contohnya 

 Kehadiran 

 Presentasi  

 Presentasi; [100 menit] 

 Diskusi dan tanya jawab 

melalui kuliah/responsi. 
[50 menit] 

 Bebas linier dan sifat 

 Basis dan dimensi  

 Sifat basis 

 Sifat perluasan basis 

3 

5  Mahasiswa 

mampu 

memahami sifat 

dari jumlahan 

langsung 

beserta 

contohnya 

 Mahasiswa 

mampu 

memahami 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan jumlahan 
langsung 

 Ketepatan dalam  

menentukan koordinat 
 Kesesuaian dalam 

menjelasakan basis 
terurut 

 Kesesuain dalam 

menentukan pemetaan 

linier pada ruang vektor 

 Kuis 

 Kehadiran 

 Presentasi  

 Kuis; [30 menit] 

 Presentasi; [90 menit] 

 Diskusi dan tanya jawab 

melalui kuliah/responsi. 
[30 menit] 

 Jumlahan langsung 

 Koordinat 

 Basis terurut  

 Pemetaan linier 

12 



koordinat 

beserta 

contohnya 

 Mahasiswa 

mampu 
memahami basis 
terurut 

 Mahasiswa 

mampu 

memahami 

pemetaan linear 

beserta sifat dan 

contohnya. 

6  Mahasiswa 

mampu 

memahami 

kernel dan 

image beserta 

contoh dan 

sifatnya 

 Mahasiswa 

mampu 

memahami null 

space, nullity 

dan rank beserta 

contohnya 

 Mahaswa 

mampu 

memahami 

isomorphisma 

beserta sifatnya 

 Mahasiswa 

 Ketepatan dalam 

menentukan kernel dan 

image 
 Ketepatan dalam 

menjelaskan null sapce, 
nullity dan rank 

 Kesesuian dalam 

mennentukan 

isomorphisma 
 Kesesuaian dalam 

menjelaskan ruang 
pemetaan linier beserta 
sifatnya 

 Ketepatan dalam 

menentukan matriks 
representasi  

 Kehadiran 

 Presentasi  

 Presentasi; [100 menit] 

 Diskusi dan tanya jawab 

melalui kuliah/responsi. 
[50 menit] 

 Kernel dan image 

 Null space, nullity dan rank 

 Isomorphisma 

 Ruang pemetaan linear 

 Pemetaan linier dan aljabar 

matriks 

 Sifat matriks representasi  

3 



mampu 

memahami 

ruang pemetaan 

linear beserta 

sifatnya 

 Mahasiswa 

mampu 

memahami 
pemetaan linear 
dan aljabar 
matriks 

 Mahasiswa 

mampu 
memahami sifat 
dari matriks 
representasi 

beserta 
contohnya 

7 Mahasiswa mampu 
mengulang materi 
yang pernah 

diberikan 

Ketepatan dalam mengulang 
materi sebelum-sebelumnya 

Kehadiran Review materi dan latihan 
soal persiapan UTS ; [150 

menit] 

Mengulang materi petemuan 
ke-2 sampai ke-6 

1 

8 UTS (Ujian Tengah Semester) 

9 Mahasiswa mampu 
mengevaluasi 
pembelajaran 
tengah semester 

Ketepatan dalam 
mengevaluasi kembali 
pembelajaran tengah 
semester 

 Kehadiran 

 Presentasi  

 Presentasi; [100 menit] 

 Diskusi dan tanya jawab 

melalui kuliah/responsi. 
[50 menit] 

Pembahasan UTS 1 

10  Mahasiswa 

mampu 
memahami 
pemetaan 

identitas beserta 
contohnya 

 Mahasiswa 

mampu 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan pemetaan 
identitas 

 Kesesuaian dalam 

menjelaskan perubahan 

basis 
 Ketepatan dalam 

menentukan  matriks 

 Kehadiran 

 Presentasi  

 Presentasi; [100 menit] 

 Diskusi dan tanya jawab 

melalui kuliah/responsi. 
[50 menit] 

 Pemetaan identitas 

 Perubahan Basis  

 Matriks transisi dari basis B 

ke basis C 
 Matriks representasi dari 

pemetaan linier 
 Cek konsistensi terhadap 

perubahan basis  

3 



memahami 
perubahan basis 

 Mahasiswa 

mampu 
memahami 

matriks transisi 
dari basis B ke 
basis C beserta 

contohnya 
 Mahasiswa 

mampu 
memahami 
matriks 

representasi 
dari pemetaan 
linear L beserta 

contohnya 
 Mahasiswa 

mampu 
mengidentifikasi 
konsistensi 

terhadap 
perubahan basis 

transisi dari basis B ke 
basis C dan matriks 
representasi dari 
pemetaan linier L 

 Kesesuaian dalam 

menetukan konsistensi 
terhadap perubahan 
basis  

11  Mahasiswa 

mampu 

memahami 

matriks similar 

beserta sifatnya 

 Mahasiswa 

mampu 

memahami 

bentuk normal 

dari diagonal 

satuan beserta 

 Kesesuaian dalam 

menentukan matriks 
similar 

 Ketepatan dalam 

menentukan bentuk 

normal dari diagonal 
satuan, nilai eigen dan 
vektor eigen, dan 
diagonal suatu matriks 

persegi. 
 Kesesuaian dalam 

menjelaskan sifat rank 
dari suatu matriks 

 Kehadiran 

 Presentasi  

 Presentasi; [100 menit] 

 Diskusi dan tanya jawab 

melalui kuliah/responsi. 
[50 menit] 

 Matriks similar 

 Bentuk normal diagonal 

satuan 
 Rank suatu matriks 

 Vektor eigen dan nilai 

eigen 
 Pendiagonalan matriks 

persegi 

3 



contohnya 

 Mahasiswa 

mampu 

memahami sifat 

dari rank suatu 

matriks beserta 

contohnya 

 Mahasiswa 

mampu 

memahami dan 
menghitung 
vektor eigen dan 
nilai eigen dari 

suatu matriks 

 Mahasiswa 

mampu 

memahami 

pendiagonalan 

matriks persegi 

beserta sifat dan 

contohnya 

12  Mahasiswa 

mampu 

memahami 

matriks invarian 

beserta sifat dan 

contohnya 

 Mahasiswa 

mampu 

memahami 

multiplisitas 

geometri dan 

 Kesesuian dalam 

menjelaskan matriks 

invarian 
 Ketepatan dalam 

menentukan 
multiplisitas geometri 

dan aljabar 

 Kehadiran 

 Presentasi  

 Kuis 

 Kuis ; [30 menit] 

 Pemaparan konsep; [90 

menit] 

 Diskusi dan tanya jawab 

melalui kuliah/responsi. 
[30 menit] 

 Matriks invarian 

 Multiplisitas geometri dan 

aljabar 

10 



aljabar beserta 

sifat dan 

contohya 

13  Mahasiswa 

mampu 

memahami 
keorthogonalan
, norm euclide 

beserta sifat 
dan contohnya 

 Mahasiswa 

mampu 

memahami 

matriks 

orthogonal sifat 

dan contohnya 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan 

keorthogonalan, norm 
euclide 

 Keseuaian dalam 

menentukan matriks 

orthogonal  

 Kehadiran 

 Presentasi  

 Presentasi; [100 menit] 

 Diskusi dan tanya jawab 

melalui kuliah/responsi. 
[50 menit] 

 Keorthogonalan  

 Norm euclid 

 Matriks orthogonal  

3 

14  Mahasiswa 

mampu 

memahami 

proses 

orthogonalisasi 

gram-schmidt 

 Mahasiswa 

mampu 

memahami 

proyeksi dan 

general invers 

beserta sifat 

dan contohnya 

 Mahasiswa 

mampu 
menyelesaikan 
menggunakan 

Ketepatan dalam 
mendapatkan matriks 
orthogonal dengan proses 

gram schmidt, proyeksi dan 
general invers 

 Kehadiran 

 Presentasi  

 Presentasi; [100 menit] 

 Diskusi dan tanya jawab 

melalui kuliah/responsi. 
[50 menit] 

 Proses orthogonalisasi 

gram-schmidt 
 Proyeksi dan general invers  

 Cara penyelesaian 

menggunakan general 
invers atau pseudo invers  

3 



 

 
 
 
 
 
 
 

general invers 
atau psedo 
invers 

15 Mahasiswa mampu 
mengulang materi 

yang pernah 
diberikan 

Ketepatan dalam mengulang 
materi sebelum-sebelumnya 

Kehadiran Review materi dan latihan 
soal persiapan UAS ; [150 

menit] 

Mengulang materi petemuan 
ke-10 sampai ke-14 

1 

16 Ujian Akhir Semester (UAS) 


