
SILABUS MATAKULIAH 

 

 

Matakuliah   : Metode Numerik 

Jurusan   : Matematika 

Deskripsi Matakuliah  :Metode Numerik  membahas permasalahan matematika yang bersifat numerik. Penyelesaian persamaan 

khususnya non liner, sistem persamaan, diferensial, integrasi, interpolasi merupakan topik-topik yang menjadi fokus dalam mata 

kuliah   ini.    

Standar Kompetensi  : Mahasiswa menyelesaikan permasalahan matematika yang bersifat numerik. 

No. Kompetensi dasar Indikator Pokok Bahasan Kegiatan Pembelajaran Penilaian Pertemuan 

1. Memahami konsep 

kesa-lahan (eror) 

Memahami kesalahan 

absolute, relatif. 

- Nilai fungsi 

- Kesalahan 

akibat 

pembulatan. 

- Kesalahan 

pemotongan. 

- Pembulatan 

akibat rumus. 

Awal. 

Brainstorming pembulatan 

dalam pembayaran atau 

pembelanjaan. 

Inti. 

Diskusi tentang 

pembulatan. 

Menganalis nilai varian 

akibat rumus asli dan 

rumus turunan. 

Hasil 

presentasi 

dan Tanya 

jawab 

1 x 



Akhir. 

Merangkum kesalahan 

dan Tanya jawab. 

2. Mencari akar fungsi 

non linier. 

Mencari akar 

persamaan non linier.  

-  Metode Biseksi 

-  Metode Titik 

tetap 

-  Metode Secant. 

-  Metode Newton. 

Awal. 

Brainstorming 

menyelesaiakan persa-

maan linier dan 

persamaan kuadrat dan 

konsep konvergensi. 

Inti. 

Menjelaskan teorema 

eksistensi akar. 

Menjelaskan prinsip kerja 

metode Biseksi, Titik 

tetap, Secant dan Newton. 

Membuat algoritma dari 

masing-masing. 

Diskusi dan 

menyelsaiakan permasa-

lahan dengan 

menggunakan empat 

metode tersebut. 

Akhir. 

Hasil diskusi. 

Tugas proyek 

pembuatan 

program. 

2 x 



Merangkum teknik 

penyelesaian persamaan 

secara numerik. 

3. Memahami  solusi 

Sistim persamaan linier 

Mencari solusi Sistim 

persamaan linier 

a. Eliminasi 

b. Sistim 

triangular dan 

substitusi 

balik. 

c. Meode Gauss-

Jordan dan 

pivoting. 

d. Invers 

matriks. 

e. Faktorisasi L-

U. 

Awal. 

Brainstorming 

penyelesaian SPL dengan 

eliminasi/substitusi. 

Inti. 

Diskusi 

kekuatan/kelemahan 

eliminasi 

Penjelasan tentang Gauss-

Jordan dan pivoting, 

invers matriks 

Penjelasan tentang 

faktorisasi L-U. 

Akhir. 

Membuat rangkuman 

tentang teknik 

menyelesaiak SPL dan 

kekuatan/kelemahan 

masing-masing teknik. 

 

Hasil 

Presentasi 

Pengerjaan 

soal. 

2x 



4. Memahami 

permasalahan 

diferensial 

Mencari penyelesaian 

berkenaan dengan 

diferensial 

Aproksimasi 

suatu nilai fungsi 

Awal. 

Mengulas kembali makna 

diferensial dan derivative. 

Inti. 

Diskusi tentang diferensial 

x dan y. Menjelaskan 

pemanfaatan diferensial 

dalam aproksimasi. 

Akhir. 

Mengulas kembali 

hubungan antara 

diferensial dan derivative. 

 2x 

5. 

6. Memahami 

permasalahan integral 

Mencari integral 

dengan jumlah 

Rieman. 

a. Jumlah 

Rieman. 

b. Aturan titik 

tengah. 

c. Pengintegrala

n Newton-

Cotes. 

d. Aturan 

trapesium. 

 

Awal. 

Brainstorming antara 

integral sebagai anti 

turunan dan sebagai 

jumlah Rieman. 

Inti. 

Menjelaskan perhitungan 

integral dengan jumlah 

Rieman pada titik tengah, 

Hasil diskusi. 

Hasil 

presntasi 

1x 



Newton dan trapezium. 

Akhir. 

Merangkum teknik 

integral numerik dan 

pemberian tugas. 

7. Memahami 

permasalahan 

interpolasi 

Mencari interpolasi 

suatu fungsi 

a. Deret 

Maclaurin dan 

deret Taylor. 

b. Polinomial 

Lagrange. 

c. Polinomial 

Interpolasi 

Newton. 

 

Awal. 

Brainstorming Deret 

MacLaurin, Lagrange. 

Inti. 

Menjelaskan deret sebagai 

aproksimasi. 

Diskusi aproksimasi 

beberapa fungsi dengan 

deret Maclaurin. 

Akhir. 

Merangkum hasil diskusi 

dan pemberian tugas. 

Hasil diskusi 

Presentasi 

2x 

8. Memahami 

permasalahan regresi 

Mencari persamaan 

regresi 

a. Metode 

kuadrat 

terkecil untuk 

garis. 

b. Metode 

kuadrat 

Awal. 

Mengulas kembali 

masalah interpolasi. 

Inti. 

Hasil 

pengerjaan 

tugas. 

2x 



terkecil bukan 
garis. 

 

Menjelaskan perbedaan 

interpolasi dan regresi. 

Menjelaskan masalah 

berkenaan dengan regresi 

linier sederhana. 

Diskusi hal berkaitan 

dengan regresi linier 

umum dan regresi kuadrat. 

Akhir. 

Merangkum masalah 

regresi linier dan non 

linier. 

Penjelasan pembuatan 

project. 

9. Memahami 

permasalahan 

Persamaan Diferensial 

Mencari penyelesaian 

persamaan 

differensial. 

a. Persamaan 

diferensial 

biasa 

b. Persamaan 

diferensial 

partial 

  2x 

 

 


