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  KATALOG 
  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

 
PROGRAM MAGISTER (S2) 

 
RASIONAL PROGRAM 

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah membangun sistem ber-
pikir untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Kebutuhan tersebut dapat 
diperoleh dengan berlatih mengembangkan kemampuan bernalar dan 
menyelesaikan masalah. Matematika sebagai suatu disiplin ilmu merupa-
kan sarana yang dapat digunakan dalam mengembangkan kemampuan 
tersebut. Sebagai disiplin ilmu, matematika dapat dipandang sebagai ilmu 
dasar yang perlu mendapat perhatian besar, lebih-lebih dalam menyong-
song era globalisasi. Oleh karena itu, pendidikan metematika memerlukan 
penanganan yang mantap sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, 
serta perlu terus menerus dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan 
perkembangan berpikir manusia.  

Pengembangan pendidikan matematika memerlukan tenaga profe-
sional bidang pendidikan matematika pada berbagai jenjang. Salah satu 
jenjang pendidikan guru matematika yang saat ini memerlukan perhatian 
serius adalah pendidikan guru, baik untuk kebutuhan jenjang S1, sekolah 
menenegah, maupun sekolah dasar. Perhatian itu terutama ditujukan pada 
peningkatan mutu proses pebelajaran serta berbagai komponen pendu-
kungnya. Peningkatan tersebut berorientasi pada standar mutu lulusan, 
yaitu guru matematika yang memiliki kompetensi dengan kualifikasi yang 
sesuai.  

Program Studi Magister Pendidikan Matematika sebagai salah satu 
unsur pelaksana akademik dibawah Program Pascasarjana Universitas 
Negeri Malang melaksanakan pendidikan akademik dan profesional 
dalam bidang pendidikan matematika, yang berorientasi pada pengem-
bangan pendidikan guru jenjang S1 dan sekolah menengah. Pengembang-
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an pendidikan guru sekolah menengah berpengaruh langsung pada 
pemantapan proses pendidikan pada jenjang sekolah menengah, baik 
sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Program 
pendidikan pada Program Magister Pendidikan Matematika bertumpu 
pada lulusan yang memiliki kompetensi dalam mengelola pendidikan di 
sekolah menengah.  

 
VISI 

Program Magister Pendidikan Matematika Pascasarjana Universi-
tas Negeri Malang sebagai penyelenggara Program Magister Pendidikan 
Matematika yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengembangan 
pendidikan, penelitian, penerapan ilmu dan teknologi bidang pendidikan 
matematika, dengan azas keseimbangan antara wawasan global, nasional, 
regional, dan lokal.  

 
MISI 
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran melalui peningkat-

an kualitas pembelajaran, sarana prasarana, dan dosen secara berke-
sinambungan untuk menghasilkan guru matematika yang profesional 
dan ahli pembelajaran matematika yang kompeten. 

b. Mengembangkan penelitian di bidang pendidikan matematika untuk 
pengembangan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing, 
serta pengabdian kepada masyarakat 

c. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat berbasis 
hasil penelitian pendidikan matematika dengan membangun organi-
sasi yang sehat melalui penguatan tata kelola, transparansi, dan 
bercitra. 

 
TUJUAN 

Program Magister Pendidikan Matematika bertujuan untuk meng-
hasilkan tenaga akademik dan profesional bidang pendidikan matematika 
yang memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmunya dalam membina 
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dan mengajarkan matakuliah bidang pendidikan matematika serta pe-
ngembangan pendidikan matematika. 

 Dalam rangka mencapai tujuan tersebut memerlukan serangkaian 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian keberhasilan 
program. Perencanaan program studi berorientasi pada perencanaan kuri-
kulum yang berlaku pada program studi. Kurikulum tersebut dievaluasi 
setiap terus menerus. Secara formal, kurikulum tersebut dievaluasi pada 
selang setiap satu tahun. Pelaksanaan program studi berorientasi pada 
penyelenggaraan perkuliahan yang dikoordinasi Ketua Program Studi 
Magister Pendidikan Matematika. 

 
KOMPETENSI LULUSAN 

Program S2 Pendidikan Matematika dirancang untuk menghasilkan 
lulusan yang memiliki kompetensi sebagai berikut. 
a. Mampu merancang dan melaksanakan pendidikan dan pembelajaran 

matematika sehingga mampu mendidik dan membelajarkan mahasis-
wa pada jenjang S1 dan siswa pada jenjang sekolah secara efektif, 
efisien dan menarik. 

b. Mampu mengevaluasi proses dan program pembelajaran dalam 
bidang pendidikan matematika. 

c. Mampu melaksanakan dan mengembangkan penelitian, serta meng-
gunakan hasil-hasil penelitian pendidikan untuk memecahkan masa-
lah-masalah pendidikan dan pembelajaran matematika. 

d. Mampu mengembangkan program pembelajaran matematka secara 
inovatif dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 
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STRUKTUR KURIKULUM 
Tabel 1. Kurikulum Program Magister Pendidikan Matematika Konsen-

trasi Pendidikan Matematika Sekolah 

Sandi dan Nama Matakuliah Sks/js Semester 
1 2 3 4 

A. Matakuliah Umum (MKU): 4 Sks  
MKU501 Metodologi Penelitian Kualitatif 
MKU502 Metodologi Penelitian Kuantitatif 

B. Matakuliah Dasar Keahlian (MKDK): 6 Sks 
MKDK510 Landasan Pend. dan Pembelajaran 
MKDK514 Media Pembelajaran Matematika  
MKDK512 Problematika Pend. Matematika 

C. Matakuliah Keahlian (MKK): 21 Sks 
MAT521 Pembelajaran Mat.Sekolah I 
MAT522 Pembelajaran Mat. Sekolah II 
MAT530 Asesmen Matematika  
MAT536 Problematika Mat. Sekolah I 
MAT537 Problematika Mat. Sekolah II 
MAT538 Matematika I (Analisis)  
MAT539 Matematika II (Aljabar & Geometri) 

Matakuliah Pilihan: 3 Sks 
1. MAT 540: Kapita Selekta Mat. Sekolah  
2. MAT 541: Statistika 
3. MAT 535: Matematika Diskrit  
4. MAT 534: Aljabar Linear 

PPL580 Praktek Pengalaman Lapangan 
KKL581 Kuliah Kerja Lapangan 

D. TES590, Tesis termasuk Seminar Usulan 
1. TES591 Seminar Usulan 
2. TES590 Tesis 
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Jumlah Seluruh SKS 39 14 14 7 4 
Catatan: 
1. Matakuliah PPL: microteaching di kampus didahului dengan observasi 

lapangan  
2. Kuliah Kerja Lapangan: menghasilkan karya akademik: sebagai pemakalah 

seminar, nara sumber kegiatan workshop atau pelatihan, menulis artikel pada 
jurnal, laporan studi kasus, laporan survey.  

3. Matakuliah KKL boleh tidak diprogram. 
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Deskripsi Matakuliah Program Magister Pendidikan Matematika 
Konsentrasi Pendidikan Matematika Sekolah 

 
MKU501 Metodologi Penelitian Kualitatif: 2 Sks 

Membahas prinsip-prinsip dan prosedur penelitian kualitatif serta 
penerapannya dalam bidang pendidikan. Topik yang dibahas antara lain: 
landasan teoritik dan filosofik, rancangan dan data penelitian kualitatif, 
analisis data dan penulisan laporan penelitian. Pada akhir kuliah 
mahasiswa diharapkan dapat menyusun usulan penelitian untuk tesisnya.  

 
MKU502 Metodologi Penelitian Kuantitatif: 2 Sks 

Membahas prinsip-prinsip dan prosedur penelitian kuantitatif, 
teknik-teknik analisis statistik yang banyak dijumpai pada penelitian 
pendidikan. Topik yang dibahas antara lain: penaksiran parameter popu-
lasi, pengujian perbedaan dua nilai statistik, termasuk nilai rata-rata, 
proporsi dan korelasi, amalisis varian dan kovarian sedrhana, regresi 
linear, dan beberapa teknik statistik nonparametrik. 

 
MKDK510 Landasan Pendidikan dan Pembelajaran: 2 Sks 

Memahami pendidikan sebagai suatu sistem yang kompleks yang 
banyak kaitannya dengan sistem-sistem lainnya seperti sistem sosial, 
politik dan budaya. Dalam usaha untuk memperoleh pemahaman tersebut, 
persoalan pendidikan dikaji dengan menggunakan berbagai landasan, 
antara lain landasan filosofis, historis, sosiologis, dan psikologis. Pema-
haman terhadap sistem pendidikan tersebut mendasari dalam pengem-
bangan pembelajaran. Dalam matakuliah ini, mahasiswa mendapatkan 
wawasan tentang pendekatan dan proses perencanaan, pengembangan dan 
pelaksanaan pembelajaran dalam latar pembelajaran formal, nonformal, 
atau informal. Topik-topik yang dibahas anatara lain: pandangan-
pandangan tentang belajar, teori belajar dan pembelajaran, taksonomi 
tujuan pembelajaran, karakteristik pebelajar, strategi dan metode pembe-
lajaran, organisasi isi pembelajaran, dan evaluasi sistem pembelajaran. 
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MKDK512 Problematik Pendidikan Matematika: 2 Sks 
Menelaah beberapa masalah pendidikan matematika baik yang 

dijumpai di Indonesia maupun yang dijumpai di negara lain (antara lain 
melalui kajian jurnal pendidikan matematika). Penelaahan ini dari sudut 
pandang teori (pendidikan maupun matematika) serta sudut pandang 
praktis untuk Indonesia. Untuk masalah-masalah aktual diusahakan 
sampai dapat menyusun alternatif-alternatif pemecahannya. 

 
MKDK514 Media Pembelajaran Matematika: 2 Sks 

Membahas prinsip-prinsip dasar yang pengembangan media pem-
belajaran matematika, peranan teknologi dan media dalam pembelajaran 
matematika, dan pengembangan media pembelajaran matematika. 
Penelaahan prinsip-prinsip dasar pengembangan media pembelajaran 
matematika mencakup: Tipe-tipe belajar, perspektif psikologis dalam 
belajar. Peranan teknologi dan media pembelajaran matematika men-
cakup: penggunaan teknologi dan media pembelajaran bagi guru matema-
tika, penggunaan teknologi dan media pembelajaran bagi siswa yang 
belajar matematika. Pengembangan media pembelajaran matematika 
mencakup: pengembangan material manipulatif atau cetak, pengembang-
an media visual atau tayangan, serta pengembangan modul. 

 
MAT530 Asemen Matematika: 2 Sks 

Membahas prinsip-prinsip asesmen dalam pembelajaran dan ases-
men matematika. Prinsip-prinsip asesmen dalam pembelajaran mencakup: 
merencanakan asesmen, mengimplementasikan asesmen dalam pembela-
jaran matematika , menginterpreasikan dan menggunakan tes standar di 
kelas. Assesmen matematika mencakup: kasus-kasus dalam penggunaan 
pendekatan asesmen, kasus-kasus dalam pemberian skor, dan kasus-kasus 
dalam penggunaan hasil-hasil asesmen. 

 
MAT 521 Pembelajaran Matematika Sekolah I: 2 Sks 

Mengkaji berbagai topik matematika sekolah yang dapat menjadi 
masalah dalam proses belajar siswa. Topik-topik matematika yang dikaji 
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mencakup: Himpunan dan bilangan cacah, numerasi, teori bilangan, 
pecahan, decimal-rasio-proporsi – dan persen, bilangan bulat, aljabar, 
statistika dan peluang, geometri, logika, sistem matematis, pengenalan 
teori graph 

 
MAT 522 Pembelajaran Matematika Sekolah II: 2 Sks 

Membahas tentang perencanaan dan pengembangan pembelajaran 
berbagai topik matematika sekolah. Topik-topik matematika yang dibahas 
mencakup: Himpunan dan bilangan cacah, numerasi, teori bilangan, 
pecahan, decimal-rasio-proporsi – dan persen, bilangan bulat, aljabar, 
statistika dan peluang, geometri, logika, sistem matematis, teori graph. 

 
MAT 536 Problematika Matematika Sekolah I: 3 Sks  

Mengkaji berbagai masalah matematika sekolah, mencakup: 
konsep dasar aljabar, teori graph, fungsi, transformasi, persamaan dan 
pertaksamaan, polynomial, eksponen dan logaritma.  

 
MAT 537 Problematika Matematika Sekolah II: 3 Sks 

Mengkaji berbagai masalah matematika sekolah, mencakup: tri-
gonometri and applikasinya, system persamaan dan matriks, geometeri 
analitik, barisan dan deret, kombinatorik.  

 
MAT 538 MatematikaI: 3 Sks 

Mengkaji materi matematika secara lebih luas dan mendalam dari 
pada materi matematika pada program S1. Materi matematika yang dikaji 
mencakup: ruang metrik, limit dalam ruang metriks, fungsi kontinu pada 
ruang metriks, himpunan terbuka, himpunan tertutup, ketidak kontinuan 
pada R1, jarak antara titik dan himpunan, himpunan terhubung, himpunan 
terbatas dan terbatas secara total, ruang metriks lengkap, ruang metriks 
kompak, fungsi kontinu pada ruang metriks kompak, kontinuiti fungsi 
balikan, kontinuiti seragam, panjang himpunan terbuka dan tertutup, 
ukuran dalam dan luar suatu himpunan, himpunan terukur dan sifat-
sifatnya.  
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MAT 539 Matematika II: 3 Sks 

Mengkaji materi matematika secara lebih luas dan mendalam dari 
pada materi matematika pada program S1. Materi matematika yang dikaji 
mencakup: prinsip-prinsip teori bilangan (antara lain keterbagian, 
keprimaan, kongruensi), aljabar abstrak (antara lain pengertian grup, 
subgrup, koset, subgrup normal, grup kuosien, homomorfism grup) dan 
geometri ( antara lain: himpunan aksioma pada suatu geometri dan 
geometri hingga) 

 
MAT534 Aljabar Linear: 3 Sks 

Matkuliah ini pada dasarnya memuat topik-topik eliminasi Gauss, 
bentuk eselon baris, ruang-n Euclid, Vektor berdimensi n, ruang vektor, 
ruang bagian, bebas dan bergantung linear, basis dan dimensi, ruang 
kolom (ruang jangkauan), ruang baris dan kernel (ruang nol), ortogona-
litas, ortonormal, transformasi linear, perubahan basis, similaritas, nilai 
eigen dan vektor eigen, diagonalisasi, dan beberapa penerapan nilai eigen 
dan vektor eigen.  

 
MAT535 Matematika Diskrit: 3 Sks 

Membahas induksi matematika bentuk pertama dan bentuk kuat, 
teknik mencacah model sampel dan model distribusi, selesaian bulat suatu 
persamaan, fungsi pembangkit, relasi rekurensi homogen dan tidak 
homogen, dan pengenalan teori graph.  

 
MAT540 Kapita Selekta Matematika Sekolah: 3 Sks 

Membahas tentang model pengembangan kurikulum matematika, 
isu-isu tentang pembelajaran matematika sekolah menengah. Model 
pengembangan kurikulum matematika memuat: konsep kurikulum 
matematika, pemilihan materi matematika yang seharusnya diajarkan. 
Isu-isu pembelajaran matematika sekolah menengah memuat: pengem-
bangan pemahaman matematis, pengembangan koneksi matematis, 
penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika.  
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MAT541 Statistika: 3 Sks 

Membahas tentang distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang 
kontinu, pengujian hipotesis, distribusi sampling, analisis korelasi dan 
regresi, statistika non parametrik. 

 
PPL580 Praktik Pengalaman Lapangan: 2 Sks 

Menghubungkan teori dengan praktik melalui pelaksanaan penga-
laman langsung di lapangan yang dibimbing dan dinilai oleh dosen 
pembimbing. Mahasiswa merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi 
program-program pendidikan. Pada akhir masa praktik pengalaman 
lapangan, mahasiswa menyusun laporannya.  

 
TES590 Tesis: 6 Sks 

Karya individu mahasiswa dalam perencanaan dan pelaksanaan 
suatu penelitian mengenai suatu masalah pendidikan matematika, serta 
penulisan laporannya dalam bentuk tesis. Kegiatan ini meliputi pengajuan 
usulan penelitian, persetujuan dosen pembimbing, pembahasan usulan 
penelitian dalam suatu seminar, pelaksanaan penelitian, dan penulisan 
laporan dengan format yang telah ditentukan. Penulisan tesis antara lain 
bermanfaat dalam membentuk kemampuan penelitian mandiri mahasiswa 
dalam bidang pendidikan matematika, di samping untuk kepentingan 
perkembangan ilmu dan/atau kepentingan praktis. 
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Tabel 2. Kurikulum Program Magister Pendidikan Matematika Konsen-
trasi Pendidikan Matematika Perguruan Tinggi 

Sandi dan Nama Matakuliah Sks/js Semester 
1 2 3 4 

A. Matakuliah Umum (MKU): 4 Sks  
MKU501 Metodologi Penelitian Kualitatif 
MKU502 Metodologi Penelitian Kuantitatif 

B. Matakuliah Dasar Keahlian (MKDK): 6 Sks 
MKDK510 Landasan Pend. dan Pembelajaran 
MKDK514 Media Pembelajaran Matematika 
MKDK512 Problematik Pend. Matematika 

C. Matakuliah Keahlian (MKK): 21 Sks 
MPT520 Pembelajaran Matematika  
MPT521 Asesmen Matematika 
MPT522 Geometri 
MPT523 Analisis Real 
MPT524 Aljabar ( T. Bil. & Aljb. Abstrak) 
MPT525 Aljabar Linear 
MPT526 Matematika Diskrit 
Matakuliah Pilihan: 3 Sks  
MPT 530: Matematika terapan 
MPT 530: Matematika Statistika  
MPT 532: Matematika Lanjut 
 
PPL580 Praktek Pengalaman Lapangan 
KKL581 Kuliah Kerja Lapangan 
 

D. TES590, Tesis termasuk Seminar Usulan 
1. TES591 Seminar Usulan 
2. TES590 Tesis 
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Jumlah Seluruh SKS 39 15 13 6 4 
Catatan: 
1. Matakuliah PPL: microteaching di kampus didahului dengan observasi 

lapangan. 
2. Kuliah lapangan: menghasilkan karya akademik: sebagai pemakalah seminar, 

nara sumber kegiatan workshop atau pelatihan, menulis artikel pada jurnal, 
laporan studi kasus, laporan survey. 

3. Matakuliah KKL boleh tidak deprogram. 
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Deskripsi Matakuliah Program Magister Pendidikan Matematika 
Konsentrasi Pendidikan Perguruan Tinggi 

 
Beberapa Matakuliah pada Konsetrasi ini, serupa dengan Mata-

kuliah pada Konsentrasi Pendidikan Matematika Sekolah. Deskripsi 
Matakuliah yang berbeda ditunjukkan sebagai berikut. 
 
MPT520 Pembelajaran Matematika: 2 Sks 

Membahas tentang peinsip-prinsip pembelajaran matematika, 
model pengembangan kurikulum matematika dan isu-isu pembelajaran 
matematika. Prinsip-prinsip pembelajaran matematika memuat:  

belajar matematika (learning mathematics), pembelajaran matema-
tika (teaching mathematics), penilaian matematika (assessing mathema-
tics). Model pengembangan kurikulum matematika memuat: konsep 
kurikulum matematika, pemilihan materi matematika yang seharusnya 
diajarkan. Isu-isu pembelajaran matematika sekolah menengah memuat: 
pengembangan pemahaman matematis, pengembangan koneksi matema-
tis, penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika.  

 
MPT522 Geometri: 3 Sks 

Matakuliah ini membahas tentang himpunan aksioma pada suatu 
geometri, geometri hingga yang meliputi geometri empat garis empat 
titik, geometri Fano dan Young, geometri Papus dan Desargues; geometri 
hiperbola, geometri elips, kekonsistenan geometri non-Euclid, dan 
konstruksi pada geometri. 

 
MPT523 Analisis Real: 3 Sks 

Membahas tentang ruang metrik, limit dalam ruang metriks, fungsi 
kontinu pada ruang metriks, himpunan terbuka, himpunan tertutup, 
ketidak kontinuan pada R1, jarak antara titik dan himpunan, himpunan 
terhubung, himpunan terbatas dan terbatas secara total, ruang metriks 
lengkap, ruang metriks kompak, fungsi kontinu pada ruang metriks 
kompak, kontinuiti fungsi balikan, kontinuiti seragam, panjang himpunan 
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terbuka dan tertutup, ukuran dalam dan luar suatu himpunan, himpunan 
terukur dan sifat-sifatnya, fungsi terukur, integral Lebesque untuk fungsi 
terbatas, sifat integral Lebesque untuk fungsi terbatas dan terukur, 
Integral Lebesque untuk fungsi tak terbatas. 
 
MPT524 Aljabar: 2 Sks 

Membahas prinsip-prinsip teori bilangan dan aljabar abstrak. 
Prinsip-prinsip teori bilangan memuat: keterbagian, keprimaan, kongruen-
si, sistem kongruensi linear, kongruensi kuadratis dan kebalikannya. 
Albajar abstrak memuat: pengertian grup, subgrup, koset, subgrup nor-
mal, grup kuosien, dan homomorfism grup, grup permutasi, pengertian 
ring, ideal, ring kuosien, homomorfism ring, field, dan ring polinomial. 

 
MPT525 Aljabar Linear: 3 Sks 

Matkuliah ini pada dasarnya memuat topik-topik eliminasi Gauss, 
bentuk eselon baris, ruang-n Euclid, Vektor berdimensi n, ruang vektor, 
ruang bagian, bebas dan bergantung linear, basis dan dimensi, ruang 
kolom (ruang jangkauan), ruang baris dan kernel (ruang nol), ortogona-
litas, ortonormal, transformasi linear, perubahan basis, similaritas, nilai 
eigen dan vektor eigen, diagonalisasi, dan beberapa penerapan nilai eigen 
dan vektor eigen.  

 
MPT526 Matematika Diskrit: 3 Sks 

Membahas induksi matematika bentuk pertama dan bentuk kuat, 
teknik mencacah model sampel dan model distribusi, selesaian bulat suatu 
persamaan, fungsi pembangkit, relasi rekurensi homogen dan tidak 
homogen, dan pengenalan teori graph.  
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PROGRAM DOKTOR (S3) 
 

RASIONAL PROGRAM 
Tenaga ahli profesional yang diperlukan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan matematika tidak cukup hanya berkualifikasi sarjana, atau 
magister. Tenaga ahli tersebut harus mampu melakukan analisis kritis 
terhadap berbagai kebijakan dan praktik penyelenggaraan pendidikan 
matematika di sekolah, sistem penyiapan guru matematika di perguruan 
tinggi, dan pengembangan kurikulum pendidikan matematika. Tenaga 
ahli tersebut diharapkan mampu menemukan dan merumuskan titik-titik 
kritis yang menimbulkan permasalahan, menggali berbagai konsep dan 
teori mutakhir dalam pendidikan matematika, serta merumuskan alternatif 
pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien. Kemampuan sebagai-
mana diuraikan tersebut perlu dimiliki oleh lulusan program doktor 
pendidikan matematika. Dilihat dari segi kewenangan akademik, lulusan 
program S1 maupun S2, tidak dirancang memiliki kemampuan-kemam-
puan tersebut. Kemampuan lulusan program S1 atau S2 terfokuskan pada 
pemahaman atau penerapan konsep-konsep pendidikan. Kemampuan 
melakukan analisis terhadap permasalahan pendidikan matematika masih 
belum banyak dilakukan. 

Sampai saat ini, jumlah doktor pendidikan matematika yang 
dihasilkan perguruan tinggi di Indonesia tidak banyak. Apabila kita ingin 
meningkatkan kualitas pendidikan matematika di Indonesia, kiranya 
kebutuhan doktor pendidikan matematika di Indonesia harus ditingkatkan. 
Jika desentralisasi pendidikan betul-betul sudah diberlakukan di seluruh 
Indonesia, seiring diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999, maka ideal-
nya di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia sedikitnya terdapat 1 
orang tenaga doktor pendidikan matematika. Tenaga tersebut diharapkan 
bertindak sebagai tenaga ahli profesional yang mampu menjadi agent of 
change menuju peningkatan mutu pendidikan matematika di masing-
masing kabupaten/kota. Dengan demikian, dibutuhkan cukup banyak 
tenaga ahli profesional yang bergelar doktor pendidikan matematika.  
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Program Doktor Pendidikan Matematika Program Pascasarjana 
Universitas Negeri Malang memberi perhatian lebih pada pendidikan 
matematika sekolah. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa masalah 
utama pendidikan matematika yang perlu dibenahi dan ditingkatkan 
adalah matematika di sekolah, yang mencakup: kurikulum matematika di 
sekolah, pembelajaran matematika di sekolah menengah dan sekolah 
dasar, proses berpikir siswa dalam belajar matematika, asesmen dalam 
pembelajaran matematika, pengelolaan kelas, pelatihan guru, dan seba-
gainya. Dengan mengambil perhatian leboh besar pada pendidikan 
matematika sekolah diharapkan dapat membantu mempercepat peningkat-
an kualitas pendidikan matematika secara umum.  
 
VISI 

Program Doktor Pendidikan Matematika Pascasarjana Universitas 
Negeri Malang sebagai penyelenggara Program Doktor Pendidikan 
Matematika yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengembangan 
pendidikan, penelitian, penerapan ilmu dan teknologi bidang pendidikan 
matematika, dengan azas keseimbangan antara wawasan global, nasional, 
regional, dan lokal. 
 
MISI 
a. Menghasilkan tenaga pengembang bidang pendidikan matematika 

yang mempunyai kompetensi melakukan analisis dan mengembang-
kan wacana (discourses) sebagai upaya meningkatkan kualitas pen-
didikan matematika. 

b. Mengembangkan penelitian di bidang pendidikan matematika untuk 
pengembangan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing. 

c. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat berbasis 
hasil penelitian pendidikan matematika dengan membangun organisa-
si yang sehat melalui penguatan tata kelola, transparansi, dan ber-
citra. 

 
  



Katalog Program Studi S2/S3 MAT 15 

TUJUAN 
Program Doktor Pendidikan Matematika bertujuan untuk mengha-

silkan tenaga akademik dan profesional bidang pendidikan matematika 
yang memiliki kemampuan melakukan analisis dan mengembangkan 
wacana (discourses) sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan 
matematika. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut memerlukan serangkaian 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian keberhasilan 
program. Perencanaan program studi berorientasi pada perencanaan 
kurikulum yang berlaku pada program studi. Kurikulum tersebut dieva-
luasi setiap terus menerus. Secara formal, kurikulum tersebut dievaluasi 
pada selang setiap satu tahun. Pelaksanaan program studi berorientasi 
pada penyelenggaraan perkuliahan yang dikoordinasi Ketua Program 
Studi Pendidikan Matematika. 
 
KOMPETENSI LULUSAN 

Program Doktor Pendidikan Matematika dirancang untuk mengha-
silkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai berikut. 
a. Mampu merancang dan melaksanakan pendidikan dan pembelajaran 

matematika sehingga mampu mendidik dan membelajarkan mahasis-
wa pada jenjang S2, S1 dan siswa pada jenjang sekolah secara 
efektif, efisien dan menarik. 

b. Mampu melakukan evaluasi yang tepat terhadap pelaksanaan suatu 
praktik pendidikan matematika sehingga ditemukan titik-titik kritis 
yang bisa digunakan untuk memperbaiki kinerjanya. 

c. Mampu merancang kegiatan pendidikan matematika yang membela-
jarkan kelompok sasaran. 

d. Mampu mengelola dan memberi contoh pelaksanaan pendidikan 
matematika yang efektif dan efisien. 

e. Mampu menemukan dan mengembangkan pola, model, dan strategi 
pelaksanaan pendidikan matematika yang efektif dan efisien. 

f. Mampu memotivasi terjadinya perubahan pelaksanaan pendidikan 
matematika yang lebih berkualitas. 
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Tabel 3. Kurikulum Program Doktor Pendidikan Matematika 

Sandi dan Nama Matakuliah Kate-
gori 

Sks/ 
js 

Semester 
1 2 3 4 5 6 

I. Program Perkuliahan (22 Sks) 
1. Landasan Keilmuan dan 

Pendidikan (6 Sks) 
DIP602 Wawasan Pendidikan  
DIP603 Desain penelitian dan Analisis 

Data I 
DIP604 Desain penelitian dan Analisis 

Data II 
2. Spesialisasi Bidang Studi (14 Sks) 

MAT621 Filsafat pendidikan Mat. 
MAT622 Psikologi Kognitif Belajar 

Matematika  
MAT623 Studi Mandiri I: Analisis 

hasil penelitian pendidikan 
matematika sekolah I 

MAT624 Studi Mandiri II: Analisis 
hasil penelitian pendidikan 
matematika sekolah II 

MAT631 Kajian Mat. Sekolah 
MAT632 Fuzzy Theory  
MAT633 Analisis 
MAT634 Aljabar 
MAT635 Matematika Diskrit 
MAT636 Kapita Selekta Mat. Sekolah 
MAT737 Assesmen Matematika 

II. Desertasi (28 Sks) 
Cakupan Kegiatan: 
1. DIS691 Seminar: Pengembangan 

Penelitian Pendidikan Mat. Sekolah I 
2. DIS692 Seminar: Pengembangan 

Penelitian Pendidikan Mat. Sekolah II 
3. DIS694 Seminar Proposal Penelitian 
4. DIS694 Bimbingan dan Penyusunan 

Disertasi 

 
 
 

S/M/R 
S/M/R 

 
 
 
 

S/M 
S/M 

 
S/M/R 

 
 

S/M/R 
 
 

S/M 
S/M 
S/M 
S/M 
S/M 
S/M 
S/M 
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Jumlah Sks  50 14 12 8 8 6 2 
Keterangan:  
*  pilih salah satu untuk input S2 Pendidikan Matematika 
 **  pilih salah satu untuk input S2 Matematika  
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Deskripsi Matakuliah Program S3 Pendidikan Matematika 
 
DIP602 Wawasan Pendidikan: 2 Sks 

Mengkaji masalah-masalah pendidikan yang mendasar dengan 
menggunakan wawasan makro termasuk yang merupakan issu yang 
dihadapi negara/bangsa Indonesia serta kaitannya dengan pilihan dan 
keputusan kebijakan. Pokok-pokok yang diketengahkan antara lain: 
pengertian tentang masalah; issu dan kebijakan pendidikan; issu penting 
dalam pendidikan dan kebijakan penanggulangannya (pendidikan dan 
pembangunan; pendidikan dan persekolahan; upaya-upaya perbaikan 
pendidikan). 
 
DIP603 Disain Penelitian dan Analisis Data I:2 Sks 

Mempelajari beberapa modus serta alternatif pola penelitian dalam 
bidang kependidikan seperti penelitian kualitatif, kuantitatif, atau pola-
pola lain; penggunaan berbagai teknik dan uji statistik serta pendekatan 
dan prosedur analisis data kuantitatif; penafsiran, pemaknaan, dan peng-
ambilan kesimpulan dalam penelitian kualitatif. 
 
DIP604 Disain Penelitian dan Analisis Data II: 2 Sks 

Matakuliah ini merupakan lanjutan dari matakuliah Desain Pene-
litian dan Analisis data I. Pada matakuliah ini, mahasiswa mempelajari 
beberapa modus serta alternatif pola penelitian lanjutan dalam bidang 
kependidikan seperti penelitian kualitatif, kuantitatif, atau pola-pola lain; 
penggunaan berbagai teknik dan uji statistik lanjutan serta pendekatan dan 
prosedur analisis data kuantitatif; penafsiran, pemaknaan, dan pengambil-
an kesimpulan dalam penelitian kualitatif. 
 
MAT621 Filsafat Pendidikan Matematika:3 Sks  

Mempelajari hakekat ilmu pengetahuan dari sudut pandang onto-
logi, epistimologi, aksiologi, dan etika. Pokok-pokok bahasan meliputi: 
kriteria kebenaran, dasar-dasar ilmu pengetahuan, peranan teori dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan, prosedur pengembangan ilmu pengeta-
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huan, dan kerangka berpikir ilmiah; etos ilmu pengetahuan, perkembang-
an ilmu dan teknologi serta pengaruhnya terhadap tata nilai kebudayaan 
dan kehidupan. Selain itu juga membahas filsafat matematika: kritik 
terhadap beberapa aliran, konstruksi sosial sebagai filsafat matematika, 
filsafat pendidikan matematika, beberapa ideologi pendidikan matema-
tika, hirarki dalam matematika, belajar, kemampuan dan masyarakat, 
investigasi; problem solving, dan pedagogi. 

 
MAT622 Psikologi Kognitif Belajar Matematika:3 Sks 

Mengkaji psikologi kognitif antara lain: teori-teori belajar Piaget, 
Vygotsky dsb, karakteristik matematika, representasi matematika dalam 
pikiran, struktur dan proses kognitif serta pengembangan pembelajaran 
dalam matematika sekolah. Penilaiannya adalah Lulus (L) dan Belum 
Lulus (BL). 
 
MAT623 Studi Mandiri I: Analisis Hasil Penelitian Pendidikan Mate-
matika Sekolah I: 2 Sks 

Menganalisis pendidikan matematika di sekolah dan problemanya 
di luar negeri dan dalam negeri kemudian mengembangkan pendidikan 
matematika di Indonesia terkait dengan bahasa, etnik, dan budaya. Perku-
liahan diselenggarakan dalam bentuk pemberian tugas untuk disajikan 
dalam diskusi kelas. Penilaiannya adalah Lulus (L) dan Belum Lulus 
(BL). 
 
MAT624 Studi Mandiri II: Analisis Hasil Penelitian Pendidikan Mate-
matika Sekolah II: 2 Sks 

Matakuliah ini merupakan lanjutan dari studi mandiri I. Dalam 
matakuliah ini, mahasiswa mendapat kesempatan lebih luas dalam 
menganalisis pendidikan matematika di sekolah dan problemnya di luar 
negeri dan dalam negeri. Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk 
pemberian tugas untuk disajikan dalam diskusi kelas dan seminar. 
Penilaiannya adalah lulus (L) dan belum lulus (BL). 
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MAT631 Kajian Matematika Sekolah: 2 Sks 
Matakuliah ini membahas belajar dan pembelajaran matematika, 

merancang kurikulum matematika sekolah dan perkembangannya, dan 
membahas masalah-masalah esensial di sekolah. Dalam kegiatannya, 
mahasiswa diminta untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan 
dengan materi esensial di sekolah beserta belajar dan pembelajarannya, 
serta mengkaji kurikulum. Selanjutnya mahasiswa menyajikannya di 
kelas untuk didiskusikan. Materi esensial diharapkan dapat ditemukan 
langsung oleh mahasiswa dengan mengamati pembelajaran di sekolah. 
 
MAT632 Fuzzy Sets Theory:2 Sks 

Membahas hubungan himpunan biasa dan himpunan fuzzy, logika 
klasik dan logika fuzzy, operasi pada himpunan fuzzy, relasi fuzzy, ukur-
an fuzzy, dan aplikasi teori fuzzy. 
 
MAT633 Analisis: 2 Sks 

Membahas himpunan terurut, topologi, kekonvergenan, kekontinu-
an, separasi, kekompakan, ruang bernorm, kategori, ruang Banach, ruang 
Hilbert, aljabar Banach, aljabar Fungsi, dan teori Spectral. 
 
MAT634 Aljabar: 2 Sks 

Membahas secara singkat tentang grup, ring dan daerah ideal, 
membahas aljabar linear lanjut yang meliputi ruang vektor, transformasi 
linear, teorema isomorfisme, modulo, modulo atas daerah ideal utama, 
struktur operator linear, vektor eigen dan nilai eigen 
 
MAT635 Matematika Diskrit: 2 Sks 

Membahas pengenalan hipergraph yang meliputi dual, derajat, 
keluarga irisan, pewarnaan sisi, hipergraph konformal, graph representa-
tif, himpunan tranversal dan matching. Juga membahas pengenalan teori 
pengkodean yang meliputi definisi dasar, muatan, decoding, kode sem-
purna, kode dual, koreksi ganda kesalahan, dan kode siklik. 
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MAT636 Kapita Selekta:2 Sks 
Matakuliah ini memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mengkaji berbagai rekomendasi sistem pembelajaran matematika sekolah 
yang dihasilkan oleh pengembang, antara lain: NCTM (The National 
Council of teachers of Mathematics), RME (Realistics Mathematics 
Education), CTL (Contextual Teaching and Learning), CLD (Construc-
tivist Learning Design), serta rekomendasi yang diperoleh dari hasil-hasil 
penelitian. Melalui kajian tersebut, diharapkan mahasiswa mampu meme-
takan elemen-elemen penting untuk mendesain struktur pembelajaran 
matematika di sekolah. 
 
MAT637 Asesmen Matematika: 2 Sks 

Membahas dasar-dasar penilaian berbasis kelas, mengembangkan 
penilaian berdasarkan aspek-aspek kompetensi matematika (pemahaman 
konsep, penalaran & komunikasi, koneksi, pemecahan masalah), dan 
mengembangkan instrumen penilaian berdasarkan aspek-aspek matema-
tika.  
 
DIS691 Seminar: Pengembangan Penelitian Pendidikan Matematika 
Sekolah I: 2 Sks 

Mengkaji dan mengulas secara kritis teori, model, metodologi dan 
hasil-hasil research matematika sekolah dari jurnal nasional dan 
internasional. Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk: (1) pemberian 
tugas untuk disajikan dalam seminar kelas, yang diberi bobot 2 Sks, dan 
(2) menyajikan paper (makalah) dalam seminar nasional, minimal 3 kali, 
dan (3) menulis paper di jurnal ilmiah. Peserta diharapkan memahami 
hasil-hasil penelitian secara substantif dan dapat memanfaatkannya 
sebagai model penelitian disertasinya. Hasil akhir yang diharapkan dari 
seminar ini adalah mantapnya bidang-bidang yang diteliti dan metodologi 
penelitian untuk penulisan disertasi masing-masing mahasiswa sesuai 
dengan bidang studinya.  
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DIS692 Seminar: Pengembangan Penelitian Pendidikan Matematika 
Sekolah II: 2 Sks 

Matakuliah ini merupakan lanjutan dri matakuliah Pengembangan 
Penelitian Pendidikan matematika Sekolah I. Pada matakuliah ini, maha-
siswa mengkaji dan mengulas secara kritis teori, model, metodologi dan 
hasil-hasil research matematika sekolah dari jurnal nasional dan internasi-
onal. Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk: (1) pemberian tugas 
untuk disajikan dalam seminar kelas, yang diberi bobot 2 Sks, dan (2) 
menyajikan paper (makalah) dalam seminar nasional, minimal 3 kali, dan 
(3) menulis paper di jurnal ilmiah. Peserta diharapkan memahami hasil-
hasil penelitian lanjutan secara substantif dan dapat memanfaatkannya 
sebagai model penelitian disertasinya. Hasil akhir yang diharapkan dari 
seminar ini adalah mantapnya bidang-bidang yang diteliti dan metodologi 
penelitian untuk penulisan disertasi masing-masing mahasiswa sesuai 
dengan bidang studinya. 
 
DIS693 Seminar Usulan Penelitian: 4 Sks 

Peserta perkuliahan menyeminarkan usulan penelitian untuk 
penulisan disertasi sesuai dengan bidang studinya. Melalui seminar ini 
usulan penelitian mahasiswa semakin disempurnakan dan dimantapkan. 
Hasil akhir dari seminar ini adalah usulan penelitian yang disetujui oleh 
promotor yang merupakan prasyarat untuk mengikuti ujian kualifikasi. 
 
DIS694 Disertasi: Bimbingan dan Penulisan Disertasi: 28 Sks 

Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian 
mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi 
masalah-masalah sementara yang telah diketahui jawabannya atau 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang 
telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang 
dilakukan oleh calon doktor di bawah bimbingan para pembimbing. 
Penelitian dalam rangka penyusunan disertasi adalah kegiatan akademik 
yang taat kaidah yang menggunakan penalaran empirik atau nonempirik 
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dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu matematika/pendi-
dikan matematika. Masalah yang dikaji dalam disertasi adalah masalah 
dalam pendidikan matematika di sekolah. 
 


