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I. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Kurikulum Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UMSU disusun berdasarkan 

orientasi kebutuhan lulusan yang memiliki berbagai kompetensi dibidang pendidikan 

matematika, sebagaimana Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum Inti 

Perguruan Tinggi, Kompetensi utama adalah kompetensi yang mencirikan perbedaan 

antara lulusan program studi yang satu dengan program studi yang lainnya. Kompetensi 

yang dimaksud dapat mendukung dalam setiap diri alumni, ketika mereka lulus kelak, dan 

berperan di tengah-tengah masyarakat, baik di lembaga-lembaga formal maupun non 

formal. Oleh karena itu, kurikulum Program Studi Pendidikan Matematika FKIP disusun 

berdasarkan capaian kompetensi,  yakni (1) kompetensi utama, (2) kompetensi pendukung, 

dan (3) kompetensi tambahan.  

Kompetensi utama dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kompetensi, yaitu :  

1. Kompetensi Pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik 

a) Merancang bahan-bahan pengajaran matematika. 

b) Merancang media dan sumber pengajaran matematika. 

c) Merencanakan  pelaksanaan pengelolaan kelas. 

d) Merencanakan pelaksanan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, 

e) Menyusun alat evaluasi atau penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. 

Mata Kuliah pendukungnya adalah Kajian Permasalahan Pendidikan Matematika, 

Kurikulum dan Pembelajaran, Kajian Kurikulum Perencanaan Pembelajaran Matematika, 

Strategi Pembelajaran, Magang I, Magang I, Manajemen Pendidikan,  

2. Kompetensi Kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, 

arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. 

a) Memiliki nilai-nilai norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional 

Indonesia. 

b) Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, jujur, 

berakhlak mulia, dan teladan bagi siswa dan masyarakat 

c) Memiliki etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa 

percaya diri sesuai dengan kode etik profesi seorang guru. 

Mata Kuliah pendukungnya adalah Agama, Pancasila, Filsafat Pendidikan, 

Kemuhammadiyahan, Ibadah, Kewarganegaraan, Muamalah, 

3. Kompetensi Profesional yaitu kemampuan untuk mewujudkan dirinya sebagai guru  



a) Menerapkan teori belajar sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku peserta 

didik. 

b) Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang matematika,  

c) Menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan bidang matematika. 

d) Menggunakan berbagai alat pelajaran dan media serta fasilitas belajar. 

e) Melaksanakan program pengajaran. 

f) Melaksanakan evaluasi belajar dan memotivasi peserta didik 

Mata Kuliah pendukungnya adalah Pengantar Teknologi Pendidikan Matematika, 

Pengantar Dasar Matematika, Kalkulus Differensial, Teori Bilangan, Geometri Bidang, 

Kalkulus Integral, Statistik Pendidikan, Geometri Bangun Ruang, Aljabar Linier 

Elementer, Kalkulus Peubah Banyak, Kapita Selekta Pendidikan Dasar, Aljabar Linier 

Elementer Lanjut, Kapita Selekta Pedidikan Menengah, Workshop RPP Matematika, 

Pengembangan Media Pembelajaran Matematika, Pengembangan Evaluasi Pembelajaran 

Matematika, Pengembangan Materi Ajar, Pengembangan Silabus Pembelajaran 

Matematika, Micro Teaching, Persamaan Differensial, Magang Perangkat Pembelajaran, 

Geometri Transformasi, Matematika Diskrit. 

4. Kompetensi Sosial yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara 

efektif dan efisien 

a) Melaksanakan interaksi baik dengan siswa, kepala sekolah, sesama guru maupun 

pegawai, orang tua siswa, dan masyarakat. 

Mata Kuliah pendukungnya adalah Psikologi Pendidikan, Bimbingan Konseling. 

Kurikulum Program Studi Pendidikan MatematikaFKIP UMSU, juga rancang agar 

memiliki relevansikan dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, juga terbentuknya 

hard skills danketerampilan kepribadian dan perilaku (soft skills)yangdapat diterapkan 

dalam berbagai situasi dan kondisi. 

Kompetensi pendukung  adalah  kompetensi yang bersifat khusus dan gayut dengan 

kompetensi utama suatu program studi ditentukan  oleh institusi penyelenggara program 

studi.Kompetensi pendukung yang dimiliki lulusan Program Studi Pendidikan Matematika, 

yaitu memiliki: 

1. Kompetensi kebahasaan,  

a) Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan menguasai Bahasa Inggris, dalam 

mendukung lulusan menghadapi era globalisasi. 

Mata Kuliah Pendukungnya adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris 



2. Kompetensi kewirausahaan atau Edupreuner 

a) menciptakan hasilkarya kreatifitas yang bernilai ekonomis, mandiri dan mampu 

berwirausaha dalam pengembangan media pembelajaran matematika. 

Mata Kuliah Pendukungnya adalah Kewirausahaan 

3. Kompetensi teknologi Informasi 

a) Menguasai teknologi informasi komputer, secara khusus kemampuan menggunakan 

dan mengoperasikan komputer dan pemograman komputer 

Mata Kuliah Pendukungnya adalah Komputer, Program Aplikasi Komputer, 

Pembelajaran Berbasis Web, Multimedia Pendidikan Matematika, Desain Grafis 

Kompetensi pilihan adalah kompetensi lain selain kompetensi utama dan pendukung. 

Kompetensi ini merupakan kompetensi keahlian di luar bidang ilmu pendidikan 

matematika. Dengan menguasai kompetensi tersebut, akan meningkatkan daya saing 

lulusan dan memberi kemudahan dalam meningktakan karir dalam dunia kerja. 

Kompetensi lainnya/pilihan lulusan yang dimiliki lulusan prodi pendidikan matematika 

adalah: 

1. Memiliki kemampuan dalammelaksanakan penelitian dan pengabdian dibidang 

pendidikan matematika serta publikasinya. 

2. Memiliki kemampuan permasalahan matematika terapan dalam kehidupan. 

Mata Kuliah Pendukungnya adalah Metodologi Penelitian, Analisa Vektor, Struktur 

Aljabar, Sistem Geometri, Analisis Regresi, Seminar Pendidikan Matematika, 

Matematika Kombinatorik, Metode Numerik, Matematika Ekonomi, Pengolahan Data 

Penelitian, Ekonometrika Dasar, Teori Graph, Analissi Real, Fungsi Kompleks,Nilai 

Awal Syarat Batas, Penelitian Pendidikan Matematika, Statistik Matematika, Analisa 

Kompleks, Penulisan Artikel Pendidikan Matematika, Pemodelan Matematika, Riset 

Operasional 

2. Relevansi dengan Tuntutan dan Kebutuhan Stakeholders 

Kurikulum yang digunakan program studi pendidikan matematikasaat ini adalah 

kurikulum yang sudah disempurnakan atas berbagai kajian dan analisis kebutuhan 

stakeholders. Perbaikan dan penyempurnaan kurikulum senantiasa dilakukan,dimulai pada 

tahun 2006 Prodi Pendidikan Matematika melakukan evaluasi dan penyempurnaan 

kurikulum yang difasilitasi oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas. Selanjutnya tahun 

2013dan tahun 2015 Program Studi Pendidikan Matematika FKIP melakukan 

penyempurnaan kurikulum yang merujuk pada Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang 



Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 

tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).  

 

  

II. Tujuan 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas tujuan perubahaban kurikulu Program Studi 

Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai berikut.  

1. Memberi acuan bagi Program Studi Pendidikan Matematika dalam menyusun dan 

mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan kekinian, mengacu pada 

KKNI, dan masa depan untuk menjamin mutu lulusan sebagai calon pendidik 

profesional. 

2. Memberi landasan dalam rekonstruksi program dan penyelenggaraan pendidikan guru 

secara komprehensif. 

3. Memberi panduan dalam penyusunan dan pengembangan silabus dan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk menghasilkan calon guru yang 

professional.  

. 

III. Analisis SWOT 

 

1. Kekuatan  

 Jumlah dosen di program studi pendidikan matematika berjumlah 18 orang 

dengan kwalifikasi pendidikan: 

a. S-3 = 18 orang 

b. Sedang kuliah S-3 = 4 orang 

c. S-2= 11 orang 

 Sarana dan prasarana sangat representatatif dimana setiap kelas sudah 

menggunakan infocus, ruangan semua ber ac, dan mempunyai lab Khusus 

yaitu lab multmedia matematika yang bisa digunakan mahasiswa dalam 

proses pembelajaran. 

 Peluang pasar kerja bahwasanya alumni pendidikan matematika sangat 

besar peluang kerjanya di lapangan berdasarkan hasil survey yang 

dilakukan  melalui tracer study setiap alumni dalam mencari lapangan 

pekerjaan hanya dalam kurun 3 bulan lamanya. Lulusan program studi 

penidikan matematika rata- rata 85 % bekerja sesuai dengan keahlian dan 

telah banyak bekerja di berbagai institusi pendidikan baik disekolah negri 

maupun swasta, sedangkan lainnya berkecimpung didunia bisnis, perbankan 

dan industri. Berdasarkan hasil pelacakan alumni dengan  pengguna lulusan 

bahwa tingkat kepuasan pengguna terhadap lulusan masih berada pada 

kondisi yang memuaskan. 



 Pada tahun 2019 bahwasanya alumni pendidikan matematika dinyatakan 

lulus CPNS berjumlah 17 orang . 

 Pada saat ini semua dosen di program studi pendidikan matematika 

merupakan anggota Indo MS. 

2. Kelemahan 

pada saat ini program studi pendidikan matematika hanya memilki 

kelemahan jabatan fungsional yaitu jumlah dosen yang berpangkat lektor 

kepala berjumlah  3 orang, dan lektor berjumlah 6 orang ,dan asisten ahli 

berjumlah 9 orang. 

3. Peluang  

Program Studi Pendidikan matematika memiliki peluang dalam hal jaringan 

komunikasi, kerjasama atau kemitraan dalam bidang pendidikan manajemen 

baik tingkat nasional maupun internasional akan mengakselerasikan 

pencapaian visi, misi, dan tujuan Program Studi Pendidikan  Matematika, 

tawaran beasiswa dari pihak swasta dan pemerintah 

Perkembangan ICT dan disiplin Program Studi Pendidikan Matematika 

yang sangat cepat dapat memberi dorongan bagi pembaruan kurikulum 

secara berkelanjutan. Rumah susun mahasiswa (Rusunawa) akan menjadi 

salah satu fasilitas yang mampu menciptakan dukungan  kenyamanan 

kampus sebagai tempat belajar. Ditambah dengan potensi sumber-sumber 

dana untuk program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari 

pemerintah dan swasta menjadi peluang Program Studi Pendidikan 

Matematika memungkinkan untuk dikerjasamakan. 

Program Studi Pendidikan matematika merupakan program studi di 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang merupakan institusi 

Islam swasta yang mempunyai jumlah mahasiswa 10 besar di perguruan 

tinggi Muhammadiyah sehingga memudahkan kerjasama dengan sesama PT 

Muhammadiyah lainnya.Tersedia banyak fasilitas dan pelatihan 

peningkatan mutu tata-kelola perguruan tinggi, baik oleh pemerintah 

ataupun swasta. Penyesuaian standar proses pembelajaran di Program Studi 

Pendidikan Bahasa matematika dengan standar mutu seperti Akreditasi 

BAN PT.Tersedianya banyak pusat keunggulan baik di dalam maupun di 

luar negeri yang bisa dimanfaatkan untuk benchmarking.Kecepatan 

perkembangan dunia ICT memberi peluang terus menerus bagi perbaikan 

dan efektivitas pengelolaan prodi.Tersedia sertifikasi standar nasional dan 

internasional pendidikan tinggi dalam penjaminan mutu.Globalisasi 



ekonomi dan program MEA memungkinkan lulusan Program Studi 

Pendidikan matematika untuk memasuki lapangan pekerjaan berskala dunia. 

 

 

4. Ancaman 

 

Program Studi Pendidikan matematika  memiliki beberapa macam bentuk 

ancaman dalam pengembangannya, yaitu kompetitor dari perguruan tinggi 

lain yang menyelenggarakan Program Studi Pendidikan matematika sejenis 

dengan standar mutu yang lebih tinggi (nasional dan 

internasional).Instabilitas kehidupan ekonomi dan politik negara RI turut 

mempengaruhi dinamika gerakan mahasiswa juga menjadi ancaman 

tersendiri. Perguruan Tinggi kompetitor lainnya menawarkan fasilitas dan 

uang kuliah yang lebih terjangkau bagi calon mahasiswa baru dibandingkan 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) 

Dinamika budaya bangsa yang lebih berorientasi pada materialisme, 

hedonisme, dan konsumtivisme mengurangi efektivitas kurikulum sebagai 

faktor perubah pemahaman, perilaku dan sikap dosen dan 

mahasiswa.Tuntutan stakeholders yang terlalu berorientasi pada fasilitas 

yang berlebihan dan mewah tidak jarang mengubah skala prioritas program 

studi dalam pengadaan sarana dan prasarana.Kompetitor yang memiliki 

sistem akademik yang telah lebih dulu unggul dan mapan juga menjadi 

ancaman bagi Program Studi Pendidikan matematika .  

Kecenderungan sikap pragmatis dan instan di sebagian besar pelaku 

pendidikan yang lebih menghargai hasil daripada proses dapat menjadi 

ancaman bagi proses pembelajaran yang baik dan berkualitas.Industrialisasi 

dan komersialisasi lembaga pendidikan tinggi pun menjadi suatu 

ancaman.Sistem jaringan  yang masih sering terganggu.Masuknya 

perguruan tinggi luar negeri dengan standar mutu internasional.Lulusan dari 

kompetitor perguruan tinggi berstandar nasional dan internasional. 

Ancaman yang terakhir adalah tuntutan dunia bisnis dan politik terhadap 

hasil penelitian yang sarat dengan kepentingan sesaat seringkali tidak 

mengindahkan kaidah-kaidah keilmuan dan kejujuran intelektual. 

 

 



IV. Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisis SWOT terdapat perubahan kurikulum Program Studi 

Pendidikan matematika seperti terdapat pada tabel di bawah ini.  

No

. 
No. MK Nama MK 

MK 

Baru/ 

Lama/ 

Hapus 

Perubahan 

pada 
Alasan Penin-

jauan 

Atas 

usulan/ 

masukan  

dari 

Berlaku 

mulai 

Sem./Thn

. 

Sila-

bus/ 

SAP 

Bu-

ku 

Ajar 

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

1. KPM 

I110012 

Al-Islam  Agama √ √ Hanya 

Mengubah 

Nama 

Universita

s 

I/ 2016 

2. KPM 

210062 

Studi 

Kemuhamma

diyahan I 

Ibadah √ √ Hanya 

Mengubah 

Nama 

Universita

s 

II/2016 

3. KPM 

310072 

Al-Islam II 

 

Muamalah √ √ Hanya 

Mengubah 

Nama 

Universita

s 

III/2016 

4. KPM 

410082 

 

Kemuhamma

diyahan  II 

Kemuham

madiyahan  

√ √ Hanya 

Mengubah 

Nama 

Universita

s 

IV/2016 

5. KPM 

110022 

Pancasila & 

kewarganega

raan  

 

Pancasila 

 

√ √ Sesuai 

Kebutuhan  

Universita

s 

I/2016 

 

II/2016 

6. KPM 

120022 

Komputer I 

 

Komputer √ √ Mengikuti 

perkembangan 

kurikulum PT 

yang ada 

Fakultas  I/2016 

7 KPM 

210052 

Kewarganeg

araan 

Baru √ √ Mengikuti 

perkembangan 

kurikulum PT 

yang ada 

Universita

s 

II/2016 

8 KK204A03

13 

Landasan 

Pendidikan 

Filsafat 

Pendidikan 

√ √  Fakultas  I/2016 

9. KB1220033 Manajemen 

Pendidikan 

Baru √ √ Mengikuti 

keilmuan 

kependidikan 

Dosen II/2016 

10 KPM 

130013 

 Teknologi 

pend. mat 

Pengantar 

Teknologi 

Pend. Mat 

√ √ Hanya 

mengubah nama 

Dosen I/2016 

11. KPM 

230073 

Geometri  I Geometri 

bidang 

√ √ Hanya 

mengubah 

Nama  

Dosen II/2016 

12. KPM 

130033 

Kalkulus 1 Kalkulus 

diferensial 

√ √ Hanya 

mengubah 

Nama  

Dosen I/2016 



13.

. 

KPM 

230043 

Kalkulus II Kalkulus 

Integral 

√ √ Hanya 

mengubah 

Nama  

Dosen II/2016 

14. KPM 

330093 

Kalkulus III Kalkulus 

peubah 

banyak 

√ √ Hanya 

mengubah 

Nama  

Dosen III/2016 

15. KPM 

230082 

Kajian 

Permasalaha

n Pendidikan 

matematika 

Baru √ √ Mengikuti 

perkembangan 

Kurikulum PT 

yang ada 

Dosen II/2016 

16. KPM 

320062 

Kewirausaha

an 

baru √ √ Melihat 

kemajuan di 

bidang usaha 

Dosen III/2016 

17. KPM 

320052 

Psikologi 

pendidikan  

Baru √ √ Mengikuti 

perkembangan 

Kurikulum PT 

yang ada 

Dosen III/2016 

18. KPM 

330103 

Geometri II Geometri 

ruang  

√ √ Hanya 

mengubah 

Nama  

Dosen III/2016 

 

19 

KPM 

330113 

Aljabar  I Aljabar 

linier 

elementer 

√ √ Hanya 

mengubah nama 

Dosen  III/2016 

20 

 

KPM 

330123 

Kapita 

selekta 

matematika  

Kapita 

selekta 

matematika 

pendidikan 

dasar 

√ √ Memfokuskan 

ke jenjang 

pendidikan 

dasar 

Dosen  III/ 2016 

21. KPM 

420081 

 

Magang Jati 

Diri Pendidik 

Baru   Kebutuhan 

Pembelajaran 

matematika 

Dosen IV/ 2016 

22. KPM 

520101 

 

Magang 

Administrasi 

Perangkat 

Pembelajaran 

Baru √ - Kebutuhan 

Pembelajaran 

matematika 

Dosen V/2016 

23 KPM 

720122 

Magang 

perangkat 

pembelajaran 

Baru   Kebutuhan 

pembelajaran 

matematika 

Dosen  VII/2016 

24. KPM 

720133 

 

KKN 

Pendidikan  

Baru √ √ Kebutuhan 

Pembelajaran 

Bahasa dan 

Sastra Indonesia 

Dosen VII/2016 

25. KPM 

420092 

 

Stastik dasar Statistik 

pendidikan  

√ - Hanya 

mengubah nama 

Dosen IV/2016 

26. KPM 

420073 

 

Bimbingan 

konsling 

Baru √ √ Kebutuhan 

Pembelajaran 

matematika 

Dosen IV/2016 



27 KPM 

430162 

 

Strategi 

pembelajaran 

mat 

Baru √ √ Kebutuhan 

Pembelajaran 

matematika 

Dosen IV/ 2016 

28. KPM 

430133 

 

Aljabar II Aljabar 

linier 

elementer 

lanjut 

√ √ Hanya 

mengubah nama 

Dosen IV/2016 

29. KPM 

430143 

 

Kapita 

selekta 

matematika 

pendidikan 

menengah 

Baru √ √ Pendukung 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

pendidikan 

matematika 

 

Dosen IV/ 2016 

30. KPM 

520121 

 

Workshop 

RPP 

Baru √ √ Pendukung 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

Pembelajaran 

Matematika 

 

Dosen V/2016 

31. KPM 

530203 

 

Penilaian 

hasil belajar 

mat 

Pengemban

gan 

evaluasi 

pembelajar

an 

Matematik

a  

√ √ Hanya 

mengubah nama 

 

Dosen V/2016 

32.  

KPM 

530212 

 

 

Pengembang

an materi 

ajar 

Baru √ √ Pendukung 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

Pembelajaran 

Matematika 

 

Dosen V/ 2016 

33. KPM 

530222 

 

Pengembang

an silabus 

pembelajaran 

mat 

Baru √ √ Pendukung 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

Pembelajaran 

matematika  

 

Dosen V/2016 

34. KPM 

620113 

 

PPL 1 Micro 

teaching 

√ √ Hanya 

mengubah nama 

Dosen VI/2016 



 

35. 

KPM 

630282 

 

Program 

aplikasi 

komputer 

Baru √ √ Pendukung 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

Pembelajaran 

matematika 

 

Dosen VI/2016 

 KPM 

740102 

Matematika 

ekonomi 

Baru  √ √ Pendukung 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

pembelajaran 

matematika 

Dosen  VII/ 2016 

36. KPM 

830322 

 

Geometri 

transpormasi 

Baru  √ √ Pendukung 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

Pembelajaran 

matematika 

 

Dosen VIII/2016 

37. KPM 

840152 

 

Multimedia 

pendidikan 

matematika  

Baru √ √ Pendukung 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

Pembelajaran 

matematika 

Dosen VIII/2016 

 

 

 

 

 

 

V. TINDAK LANJUT/ Rekomendasi 

Tindak lanjut/rekomendasi analisis perubahan kurikulum Program Studi 

Pendidikan matematika  adalah diberlakukan kurikulum SN Dikti tahun ajaran 

2015/2016. Selanjutnya dilaksanakan peninjaun kurikulum setiap dua tahun 

sekali untuk melihat kebutuhan pasar dan kemajuan perkembangan pendidikan 

sesuai dengan tuntutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI. LAMPIRAN 

UNDANGAN PENYUSUNAN WORKSHOP PERUBAHAN KURIKULUM 



 
 

 

 

 

 



SK PENYUSUNAN KURIKULUM 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



DAFTAR HADIR WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM 

 
 

 

 

 



BERITA ACARA PENYUSUNAN KURIKULUM 

 

 
 

 

 



 

 


