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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Pemecahan Masalah Matematika membahas mengenai pemecahan 
masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari yang terkait bidang 

aritmatika, aljabar, geometri, pengukuran, trigonometri dan peluang dengan 
menggunakan penalaran matematika yang tepat. Kompetensi yang harus dikuasai 
setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mampu memecahkan masalah matematika 
dalam kehidupan sehari-hari, yang terkait bidang aritmatika, aljabar, geometri, 
pengukuran, trigonometri dan peluang dengan menggunakan penalaran matematika 
yang tepat. Tentu saja sebelum Anda dapat memecahkan masalah matematika dalam 
kehidupan sehari-hari, Anda harus terlebih dulu menguasai dan mampu 
menggunakan konsep-konsep dasar matematika dalam bidang aritmatika, aljabar, 
geometri, pengukuran, trigonometri dan peluang. Selain itu Anda juga harus dibekali 
pengetahuan mengenai penalaran matematika, penalaran induktif dan deduktif serta 
matematisasi horizontal dan vertikal yang akan sangat berguna pada saat 
menyelesaikan suatu model matematika dan melakukan validasi terhadap 
penyelesaian model matematika tersebut. Mata kuliah ini terdiri dari 9 unit sebagai 
berikut. 

Unit 1 membahas mengenai konsep dasar aritmatika. Unit ini terdiri dari dua 
subunit yaitu operasi hitung bilangan dan sifat-sifat operasi hitung 
bilangan.  

Unit 2 membahas mengenai konsep dasar aljabar. Unit ini terdiri dari dua 
subunit yaitu persamaan dan pertidaksamaan, barisan dan deret.  

Unit 3 membahas mengenai konsep dasar geometri dan pengukuran. Unit ini 
terdiri dari tiga subunit yaitu bangun datar, bangun ruang, dan 
pengukuran pada bangun datar dan bangun ruang geometri.  

Unit 4 membahas mengenai konsep dasar trigonometri. Unit ini terdiri dari 
dua subunit yaitu teorema pythagoras dan perbandingan trigonometri.  

Unit 5 membahas mengenai konsep dasar peluang. Unit ini terdiri dari dua 
subunit yaitu permutasi dan kombinasi, peluang suatu kejadian.  

Unit 6 membahas mengenai penalaran matematika. Unit ini terdiri dari dua 
subunit yaitu logika matematika dan kuantifikasi.  
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Unit 7 membahas mengenai penalaran induktif dan deduktif. Unit ini terdiri 
dari dua subunit yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif.  

Unit 8 membahas mengenai matematisasi horisontal dan vertikal. Unit ini 
terdiri dari dua subunit.  

Unit 9 membahas mengenai prosedur pemecahan masalah matematika. Unit 
ini  terdiri dari dua subunit yaitu model matematika dan penyelesaian 
model matematika. 

 Unit 1 sampai dengan unit 8 merupakan prasyarat untuk mempelajari unit 9. 
Oleh karena itu, Anda harus benar-benar memahami dan menguasai setiap unit 
sehingga Anda dapat mencapai kompetensi mata kuliah ini. Selanjutnya Anda akan 
dapat menggunakan pemecahan masalah matematika ini menjadi salah satu alternatif 
metode pembelajaran matematika di SD. 

Pembelajaran mata kuliah ini dirancang sedemikian rupa dengan berbagai 
macam media pembelajaran. Selain melalui bahan ajar cetak ini, Anda bisa 
mempelajari atau memperdalam konsep-konsep serta berlatih menyelesaikan 
berbagai masalah matematika melalui bahan ajar audio visual dan bahan ajar web. 
Untuk dapat memahami dengan baik dan benar materi yang ada di setiap unit, baca 
dan kajilah sampai tuntas setiap subunitnya. Jika memungkinkan, diskusikanlah 
materi-materi tersebut dengan rekan-rekan yang lain. Jika Anda mengalami 
kesulitan, segeralah bertanya kepada orang yang Anda anggap mampu. Setiap 
subunit dilengkapi dengan latihan dan tugas. Kerjakanlah setiap latihan dan tugas 
yang ada di setiap subunit agar Anda semakin memahami dan terampil menggunakan 
konsep-konsep dalam subunit tersebut. Jika ada latihan atau tugas yang tidak bisa 
Anda selesaikan, segeralah meminta bantuan kepada orang yang Anda anggap bisa 
membantu Anda. Setelah Anda memahami semua materi dalam subunit, kerjakanlah 
tes formatif untuk mengukur tingkat penguasaan Anda pada setiap subunit. Cobalah 
mengerjakan sendiri tes formatif tersebut agar Anda benar-benar mengetahui 
seberapa besar penguasaan Anda terhadap materi itu. Jika tingkat penguasaaan Anda 
terhadap materi subunit tersebut belum mencapai nilai yang disyaratkan, Anda harus 
pelajari kembali subunit yang bersangkutan. Anda dapat mencari sumber-sumber 
belajar yang lain yang relevan dan dapat membantu Anda dalam memahami materi 
dalam mata kuliah ini.  

TETAP SEMANGAT DAN SELAMAT BELAJAR 


