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1. CPSUl  Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya. 
2. CPSTb Berwawasan kesatuan ilmu pengetahuan. 
3. CPPKb  Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear, persamaan diferensial, dan metode numerik 
4. CPPTa  Memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjadi praktisi dalam bidang matematika keuangan syariah 
5. CPKUa  Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya 
6. CPKKb Mampu mengamati, mengenali, merumuskan dan memecahkan masalah melalui pendekatan matematis dengan atau 

tanpa bantuan piranti lunak. 
7. CPKKd Mampu memanfaatkan berbagai alternatif pemecahan masalah matematis yang telah tersedia secara mandiri atau 

kelompok untuk pengambilan keputusan yang tepat 



8. CPKKe Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang matematika maupun bidang lainnya yang 

relevan (termasuk bidang dalam dunia kerjanya) 

 

Mata Kuliah (CP MK)  
1. Mahasiswa mampu menganalisis ruang lingkup bisnis, dan struktur lembaga keuangan dan pasar modal 

2. Mahasiswa dapat membentuk portofolio investasi yang optimal di pasar modal 

3. Mahasiswa dapat menyusun strategi melakukan investasi di pasar modal 

 

Deskripsi Mata Kuliah                      Mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat mempelajari Mekanisme berinvetasi dan Instrumen keuangan, pasar modal 
dan mekanisme perdagangan di pasar perdana dan sekunder, mekanisme perdagangan sahan di BEI, resiko dan imbal hasil 
investasi di pasar modal, pembentukan portofolio efisien, Beberapa Teknik penyusunan portofolio di pasar modal seperti 
Markowitz, Model Indeks Tunggal dan Beta pasar, CAPM, APT serta strategi investigasi pasar seperti efisiensi pasar, evaluasi 
saham, evaluasi obligasi dan evaluasi kinerja portofolio. 
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Media pembelajaran Software: Hardware: 
MS Power Point Laptop, LCD Proyektor, White Board 

Dosen Pengampau Seftina Diyah Miasary, M.Sc. 
 

Perte 
muan 

ke- 

Kemampuan 
Akhir Tiap 
Pertemuan 

Indikator 

Penilaian 
BahanKajian/ 

Materi 
Pembelajaran 

Metode 
Konten Unity of 

Sciences 
PengalamanBelajar Referensi 

Alokasi 
Waktu 

Kriteria& Bentuk Bobot 

1 
 

Mampu 
menjelaskan  visi 
misi institusi 
kontrak 
perkuliahan dan 
tata tertib 
Matematika 
Pasar Modal  

1. Ketepatan 
menyebutkan visi 
misi institusi (UIN, 
Fakultas dan Prodi) 

2. Ketepatan 
menjelaskan 
kontrak perkuliahan 
Pengantar 
Matematika 
Aktuaria 2 

3. Ketepatan 
menjelaskan tata 
tertib perkuliahan 
Matematika Pasar 
Modal 

 

 - 
 
 

 

 Visi Misi 
Universitas, 
Fakultas, dan 
Prodi  

 Kontrak 
perkuliahan dan 
tata tertib 
perkuliahan 
Matematika Pasar 
Modal 

-  

Ceramah 
interaktif, 
brainstorming 
dan diskusi 

Integrasi nilai-
nilai keislaman, 
sains, dan 
kearifan lokal 
dalam visi dan 
misi, kontrak 
belajar, RPS 

1. Menyebutkan visi 
misi institusi. 

2. Brainstorming 
untuk menyepakati 
kontrak 
perkuliahan. 

3. Membacakan tata 
tertib Micro 
Teaching dan 
mendiskusikan tatib 
yang belum ada. 

4. Mahasiswa dibagi 
menjadi 5 kelompok  
 

- TM: 
1 x 100’ 

2 Memahami 
lingkungan 
investasi dan 
instrumen 
investasi 
keuangan di 
pasar modal 
 

Mahasiswa 
menunjukkan 
kemampuan dalam: 
1. Menjelaskan konsep 

dasar investasi: 
definisi, tujuan, 
dasar keputusan 
dan proses 
keputusan 
berinvestasi. 

2. Menjabarkan 
instrumen-
instrumen 
keuangan di pasar 
modal. 

3. Memberi pendapat,  
mendiskusikan soal 
yang diberikan 

Kognitif 
Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
tentang 
lingkungan 
investasi dan 
instrumen 
investasi keuangan 
di pasar modal 
 
Bentuk non-tes: 
Praktik 
 
Afektif 
Kriteria: 
Kerjasama, 
menghargai 

1 %  Konsep dasar 
Investasi  

 Instrumen 
Keuangan di pasar 
modal 

Ceramah 
interaktif, 
small group 
discussion, 
model 
pembelajaran 
STAD 
 

Penegasan ayat-
ayat Al-Qur’an 
tentang, 
 Q.S. Al-Hasr 

ayat 18, yaitu 
tentang 
perintah Allah 
untuk 
bertakwa 
kepada Allah 
dan 
memperhatika
n apa yang 
akan 
diperbuat 
untuk hari 
esok  

 Q.S. Al-Furqan 

1. Dosen menjelaskan 
konsep materi. 

2. Secara berkelompok 
berdiskusi tentang 
topik diskusi yang 
diberikan. 

3. Mempresentasikan 
hasil diskusi. 

4. Menyamakan 
persepsi dengan 
dibantu dosen. 

1, 2, 3, 4 TM: 
1 x 100’ 



sampai mendapat 
kesepakatan 

pendapat teman, 
terbuka terhadap 
kritik dan saran  

 
Bentuk non-tes: 
Pengamatan dalam 
kelas 

ayat 2, yaitu 
tentang Allah 
telah 
menetapkan 
segala 
sesuatunya 
dengan 
ukuran-
ukuran dan 
teliti.  

3 Memahami dan 
mengetahui 
konsep dasar 
pasar modal  

Mahasiswa 
menunjukkan 
kemampuan dalam: 
1. Menerangkan 

konsep dasar pasar 
modal. 

2. Menjabarkan 
organisasi yang ada 
di pasar modal. 

3. Menguraikan 
mekanisme 
perdagangan di 
pasar modal. 

4. Merinci indeks 
harga saham yang 
ada di pasar modal. 

5. Setiap kelompok 
menyumbang 
pembahasan dari 
topik yang 
diberikan dan 
memadukannya 
dengan materi dari 
kelompok lain 

 

Kognitif 
Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
tentang konsep 
dasar pasar modal 
  
Bentuk non-tes: 
Praktik 
 
Afektif 
Kriteria: 
Kerjasama, 
menghargai 
pendapat teman, 
terbuka terhadap 
kritik dan saran  

 
Bentuk non-tes: 
Pengamatan dalam 
kelas 

1 % Pasar modal: 
 Konsep Dasar 

Pasar Modal 
 Organisasi Pasar 

Modal Indonesia 
 Mekanisme 

Perdagangan di 
pasar modal 

 Indeks Harga 
Saham 

Ceramah 
interaktif, 
small group 
discussion, 
model 
pembelajaran 
jigsaw 
 

Penegasan ayat-
ayat Al-Qur’an 
tentang, 
 Q.S. Al-Hasr 

ayat 18, yaitu 
tentang 
perintah Allah 
untuk 
bertakwa 
kepada Allah 
dan 
memperhatika
n apa yang 
akan 
diperbuat 
untuk hari 
esok  

 Q.S. Al-Furqan 
ayat 2, yaitu 
tentang Allah 
telah 
menetapkan 
segala 
sesuatunya 
dengan 
ukuran-
ukuran dan 
teliti.  

1. Dosen menjelaskan 
konsep materi. 

2. Secara berkelompok 
berdiskusi 
menyelesaikan soal 
yang diberikan. 

3. Mempresentasikan 
hasil diskusi. 

4. Menyamakan 
persepsi dengan 
dibantu dosen. 

1, 2, 3, 4 TM: 
1 x 100’ 

4 Memahami 
mekanisme 
perdagangan 
saham di Bursa 
Efek Indonesia 
(BEI) 

Mahasiswa 
menunjukkan 
kemampuan dalam: 
1. Menerangkan 

definisi saham 
2. Menjabarkan 

mekanisme 
perdagangan saham 

Kognitif 
Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
tentang 
mekanisme 
perdagangan 
saham di Bursa 

2 % Saham dan 
mekanisme 
perdagangan saham 
di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) 

Ceramah 
interaktif, 
small group 
discussion 
 

Penegasan ayat-
ayat Al-Qur’an 
tentang, 
 Q.S. Al-Hasr 

ayat 18, yaitu 
tentang 
perintah Allah 
untuk 

1. Dosen menjelaskan 
konsep materi. 

2. Mahasiswa 
berdiskusi dengan 
teman satu 
kelompoknya 
tentang materi yang 
telah diberikan. 

1, 2, 3, 4 TM: 
1 x 100’ 



di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) 

3. Memhami istilah-
istilah dalam saham 

Efek Indonesia 
(BEI) 
 
Bentuk non-tes: 
Praktik 
 
Psikomotorik 
Afektif 
Kriteria: 
Kerjasama, 
menghargai 
pendapat teman, 
terbuka terhadap 
kritik dan saran  

 
Bentuk non-tes: 
Pengamatan dalam 
kelas 
 

bertakwa 
kepada Allah 
dan 
memperhatika
n apa yang 
akan 
diperbuat 
untuk hari 
esok  

 Q.S. Al-Furqan 
ayat 2, yaitu 
tentang Allah 
telah 
menetapkan 
segala 
sesuatunya 
dengan 
ukuran-
ukuran dan 
teliti.  

3. Mahasiswa 
merangkum hasil 
diskusi dibantu 
dosen dalam 
menyamakan 
persepsi. 

5 Memahami 
konsep 
menghitung 
resiko dan imbal 
hasil dari 
investasi di pasar 
modal  

Mahasiswa 
menunjukkan 
kemampuan dalam: 
1. Menerangkan resiko 

dan imbal hasil 
invstasi di pasar 
modal 

2. Menghitung besar 
resiko dan imbal 
hasil dari investasi 

3. Menyimpulkan 
investasi mana yang 
terbaik diantara 
beberapa investasi 
jika dilihat dari 
resiko dan imbal 
hasilnya 

 

Kognitif 
Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
tentang resiko dan 
imbal hasil dari 
investasi di pasar 
modal 
 
Bentuk non-tes: 
Praktik 
 
Psikomotorik 
Kriteria: 
Keterampilan 
menyelesaikan 
soal menghitung 
resiko dan imbal 
hasil dari investasi 
di pasar modal  
 
Bentuk non-tes: 
Praktik/ Simulasi 
 

1 % Resiko dan imbal 
hasil investasi di 
pasar modal 

Ceramah 
interaktif, 
model 
pembelajaran 
kooperatif tipe 
NHT, Latihan 
soal 

Penegasan ayat-
ayat Al-Qur’an 
tentang, 
 Q.S. Al-Hasr 

ayat 18, yaitu 
tentang 
perintah Allah 
untuk 
bertakwa 
kepada Allah 
dan 
memperhatika
n apa yang 
akan 
diperbuat 
untuk hari 
esok  

 Q.S. Al-Furqan 
ayat 2, yaitu 
tentang Allah 
telah 
menetapkan 
segala 
sesuatunya 
dengan 
ukuran-

1. Dosen menjelaskan 
konsep materi. 

2. Mahasiswa 
mengerjakan soal 
latihan secara 
individu yang 
selanjutnya 
didiskusikan dalam 
kelompoknya 
masing-masing. 

3. Perwakilan masing-
masing kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi. 

4. Pemberian tugas 
terstruktur. 

1, 2, 3, 4 TM: 
1 x 100’ 



ukuran dan 
teliti.  
 

6 1. Memahami 
fungsi utilitas 
dan kurva 
indiferen 

2. Mampu 
memilih 
portofolio dan 
kelas aset yang 
optimal. 

3. Menentukan 
besar resiko 
dan imbal hasil 
dari kombinasi 
dua aset 
beresiko. 

Mahasiswa 
menunjukkan 
kemampuan dalam: 
1. Menjabarkan fungsi 

utilitas dan kurva 
indeferen 

2. Menentukan 
portofolio maupun 
kelas aset yang 
optimal 

3. Menghitung resiko 
dan imbal hasil dari 
dua sekuritas 
beresiko  

4. Menyimpulkan 
sekuritas mana yang 
menguntungkan. 
 

Kognitif 
Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
tentang 
pembentukan 
portofolio efisien 
 
Bentuk non-tes: 
Praktik 
 
Psikomotorik 
Kriteria: 
Keterampilan 
menyelesaikan 
soal menghitung 
resiko dan imbal 
hasil dari 
portofolio  
 
Bentuk non-tes: 
Praktik/ Simulasi 
 

2 % Pembentukan 
Portofolio Efisien: 
 Fungsi utilitas dan 

kurva indiferen 
 Memilih portofolio 

optimal 
 Memilih kelas aset 

optimal 
 Kombinasi dua 

sekuritas beresiko 
 

Ceramah 
interaktif, 
model 
pembelajaran 
kooperatif tipe 
NHT 

Penegasan ayat-
ayat Al-Qur’an 
tentang, 
 Q.S. Al-Hasr 

ayat 18, yaitu 
tentang 
perintah Allah 
untuk 
bertakwa 
kepada Allah 
dan 
memperhatika
n apa yang 
akan 
diperbuat 
untuk hari 
esok  

 Q.S. Al-Furqan 
ayat 2, yaitu 
tentang Allah 
telah 
menetapkan 
segala 
sesuatunya 
dengan 
ukuran-
ukuran dan 
teliti.  

1. Tagihan dan 
pembahasan tugas 
di pertemuan 
sebelumnya. 

2. Dosen menjelaskan 
konsep materi. 

3. Mahasiswa 
mengerjakan soal 
latihan secara 
individu yang 
selanjutnya 
didiskusikan dalam 
kelompoknya 
masing-masing. 

4. Perwakilan masing-
masing kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi. 
 

1, 2, 3, 4 TM: 
1 x 100’ 

7 1. Memahami 
konsep 
portofolio 
efisien 

2. Dapat 
menentukan 
suatu 
portofolio 
yang berisiko 
optimal atau 
tidak  

Mahasiswa 
menunjukkan 
kemampuan dalam: 
1. Menentukan besar 

resiko dan imbal 
hasil lebih dari dua 
sekuritas beresiko   

2. Mengetahui akibat 
dari memasukkan 
aset bebas resiko 
dalam berinvestasi. 
 

Kognitif 
Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
tentang 
pembentukan 
portofolio efisien 
 
Bentuk non-tes: 
Praktik 
 
Psikomotorik 
Kriteria: 
Keterampilan 
menyelesaikan 

1 % Pembentukan 
Portofolio Efisien: 
 Kombinasi lebih 

dari dua sekuritas 
beresiko 

 Memasukkan aset 
bebas resiko 

 

Ceramah 
interaktif, 
model 
pembelajaran 
kooperatif tipe 
jigsaw 

Penegasan ayat-
ayat Al-Qur’an 
tentang, 
 Q.S. Al-Hasr 

ayat 18, yaitu 
tentang 
perintah Allah 
untuk 
bertakwa 
kepada Allah 
dan 
memperhatika
n apa yang 
akan 
diperbuat 

1. Tagihan dan 
pembahasan tugas 
di pertemuan 
sebelumnya. 

2. Dosen menjelaskan 
konsep materi. 

3. Mahasiswa 
mengerjakan soal 
latihan secara 
individu yang 
selanjutnya 
didiskusikan dalam 
kelompoknya 
masing-masing. 

4. Perwakilan masing-

1, 2, 3, 4 TM: 
1 x 100’ 



soal menghitung 
resiko dan imbal 
hasil dari 
kombinasi 
sekuritas dalam 
portofolio 
 
Bentuk non-tes: 
Praktik/ Simulasi 
 

untuk hari 
esok  

 Q.S. Al-Furqan 
ayat 2, yaitu 
tentang Allah 
telah 
menetapkan 
segala 
sesuatunya 
dengan 
ukuran-
ukuran dan 
teliti.  

masing kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi. 

5. Pemberian tugas 
terstruktur. 

8 UTS Mahasiswa mampu 
memahami materi dari 
pertemuan 2-7 dan 
menyelesaiakan soal 
UTS dengan baik 

Ketepatan 
menyelesaikan 
soal UTS 

30% Mekanisme 
investasi, instrumen 
keuangan, konsep 
dasar pasar modal 
sampai dengan 
pembentukan 
portofolio yang 
efisien 
  

Open Paper Penegasan ayat 
Al Qur’an 
tentang, 
Q.S. At Taubah 
ayat 119, yaitu 
tentang perintah 
Allah SWT 
kepada 
mahlukNya 
untuk berlaku 
benar dan jujur 
 

Mahasiswa 
mengerjakan soal UTS 
secara mandiri 

 TM: 
1 x 100’ 

9 Memahami 
Teknik 
penyusunan 
portofolio model 
Markowitz 

Mahasiswa 
menunjukkan 
kemampuan dalam: 
1. Menjelaskan Teknik 

pembentukan 
portofolio model 
Markowitz. 

2. Menentukan 
portofolio optimal 
model Markowitz. 

3. Menyimpulkan 
kelebihan dan 
kekurangan teknik 
penyusunan 
portofolio model 
Markowitz 

 

Kognitif 
Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
tentang Teknik 
penyusunan 
portofolio model 
Markowitz 
 
Bentuk non-tes: 
Praktik 
 
Psikomotorik 
Kriteria: 
Keterampilan 
menyelesaikan 
soal menentukan 
portofolio optimal 
model Markowitz 
 
Bentuk non-tes: 

 Teknik penyusunan 
portofolio di pasar 
modal:  
Model Markowitz 

Ceramah 
interaktif, 
model 
pembelajaran 
kooperatif tipe 
STAD, Latihan 
soal 

Penegasan ayat-
ayat Al-Qur’an 
tentang, 
 Q.S. Al-Hasr 

ayat 18, yaitu 
tentang 
perintah Allah 
untuk 
bertakwa 
kepada Allah 
dan 
memperhatika
n apa yang 
akan 
diperbuat 
untuk hari 
esok  

 Q.S. Al-Furqan 
ayat 2, yaitu 
tentang Allah 
telah 

1. Dosen menjelaskan 
konsep materi. 

2. Mahasiswa 
mengerjakan soal 
latihan secara 
individu yang 
selanjutnya 
didiskusikan dalam 
kelompoknya 
masing-masing. 

3. Perwakilan masing-
masing kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi. 
 

1, 2, 3, 4, 6, 
10 

TM: 
1 x 100’ 



Praktik/ Simulasi 
 

menetapkan 
segala 
sesuatunya 
dengan 
ukuran-
ukuran dan 
teliti.  

10 Memahami 
Teknik 
penyusunan 
portofolio model 
Indeks Tunggal 
dan Beta Pasar 

Mahasiswa 
menunjukkan 
kemampuan dalam: 
1. Menjelaskan teknik 

pembentukan 
portofolio model 
Indeks Tunggal dan 
Beta Pasar. 

2. Menentukan 
portofolio optimal 
model Indeks 
Tunggal. 

3. Menyimpulkan 
kelebihan dan 
kekurangan teknik 
penyusunan 
portofolio model 
Indeks Tunggal.  
 

Kognitif 
Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
tentang Teknik 
penyusunan 
portofolio model 
Indeks tunggal 
 
Bentuk non-tes: 
Praktik 
 
Psikomotorik 
Kriteria: 
Keterampilan 
menyelesaikan 
soal menentukan 
portofolio optimal 
model Indeks 
Tunggal 
 
Bentuk non-tes: 
Praktik/ Simulasi 
 

 Teknik penyusunan 
portofolio di pasar 
modal:  
Model Model Indeks 
Tunggal dan Beta 
Pasar 

Ceramah 
interaktif, 
model 
pembelajaran 
kooperatif tipe 
jigsaw, Latihan 
soal 

Penegasan ayat-
ayat Al-Qur’an 
tentang, 
 Q.S. Al-Hasr 

ayat 18, yaitu 
tentang 
perintah Allah 
untuk 
bertakwa 
kepada Allah 
dan 
memperhatika
n apa yang 
akan 
diperbuat 
untuk hari 
esok  

 Q.S. Al-Furqan 
ayat 2, yaitu 
tentang Allah 
telah 
menetapkan 
segala 
sesuatunya 
dengan 
ukuran-
ukuran dan 
teliti.  

1. Dosen menjelaskan 
konsep materi. 

2. Mahasiswa 
mengerjakan soal 
latihan secara 
individu yang 
selanjutnya 
didiskusikan dalam 
kelompoknya 
masing-masing. 

3. Perwakilan masing-
masing kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi. 

4. Pemberian tugas 
terstruktur. 

1, 2, 3, 4, 7 TM: 
1 x 100’ 

11 Memahami 
Teknik 
penyusunan 
portofolio Model 
Capital Asset 
Pricing Model 
(CAPM) 

Mahasiswa 
menunjukkan 
kemampuan dalam: 
1. Menjabarkan teknik 

pembentukan 
portofolio model 
CAPM. 

2. Menentukan 
portofolio optimal 
model CAPM. 

3. Menyimpulkan 

Kognitif 
Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
tentang Teknik 
penyusunan 
portofolio model 
CAPM 
 
Bentuk non-tes: 
Praktik 

 Teknik penyusunan 
portofolio di pasar 
modal:  
Model Capital Asset 
Pricing Model 
(CAPM) 

Ceramah 
interaktif, 
model 
pembelajaran 
kooperatif tipe 
NHT, Latihan 
soal 

Penegasan ayat-
ayat Al-Qur’an 
tentang, 
 Q.S. Al-Hasr 

ayat 18, yaitu 
tentang 
perintah Allah 
untuk 
bertakwa 
kepada Allah 
dan 

1. Tagihan dan 
pembahasan tugas 
di pertemuan 
sebelumnya. 

2. Dosen menjelaskan 
konsep materi. 

3. Mahasiswa 
mengerjakan soal 
latihan secara 
individu yang 
selanjutnya 

1, 2, 3, 4, 8 TM: 
1 x 100’ 



kelebihan dan 
kekurangan teknik 
penyusunan 
portofolio model 
CAPM.  

 

 
Psikomotorik 
Kriteria: 
Keterampilan 
menyelesaikan 
soal menentukan 
portofolio optimal 
model CAPM 
 
Bentuk non-tes: 
Praktik/ Simulasi 
 

memperhatika
n apa yang 
akan 
diperbuat 
untuk hari 
esok  

 Q.S. Al-Furqan 
ayat 2, yaitu 
tentang Allah 
telah 
menetapkan 
segala 
sesuatunya 
dengan 
ukuran-
ukuran dan 
teliti.  

didiskusikan dalam 
kelompoknya 
masing-masing. 

4. Perwakilan masing-
masing kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi. 
 

12 Memahami 
Teknik 
penyusunan 
portofolio model 
Arbitrage Pricing 
Theory (APT) 

Mahasiswa 
menunjukkan 
kemampuan dalam: 
1. Menerangkan teknik 

pembentukan 
portofolio model 
APT. 

2. Menentukan 
portofolio optimal 
model APT. 

3. Menyimpulkan 
kelebihan dan 
kekurangan teknik 
penyusunan 
portofolio model 
APT.  

 

Kognitif 
Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
tentang Teknik 
penyusunan 
portofolio model 
APT 
Bentuk non-tes: 
Praktik 
 
Psikomotorik 
Kriteria: 
Keterampilan 
menyelesaikan 
soal menentukan 
portofolio optimal 
model APT 
 
Bentuk non-tes: 
Praktik/ Simulasi 
 

 Teknik penyusunan 
portofolio di pasar 
modal:  
Model Arbitrage 
Pricing Theory 
(APT) 

Ceramah 
interaktif, 
model 
pembelajaran 
kooperatif tipe 
STAD, Latihan 
soal 

Penegasan ayat-
ayat Al-Qur’an 
tentang, 
 Q.S. Al-Hasr 

ayat 18, yaitu 
tentang 
perintah Allah 
untuk 
bertakwa 
kepada Allah 
dan 
memperhatika
n apa yang 
akan 
diperbuat 
untuk hari 
esok  

 Q.S. Al-Furqan 
ayat 2, yaitu 
tentang Allah 
telah 
menetapkan 
segala 
sesuatunya 
dengan 
ukuran-
ukuran dan 
teliti.  

1. Tagihan dan 
pembahasan tugas 
di pertemuan 
sebelumnya. 

2. Dosen menjelaskan 
konsep materi. 

3. Mahasiswa 
mengerjakan soal 
latihan secara 
individu yang 
selanjutnya 
didiskusikan dalam 
kelompoknya 
masing-masing. 

4. Perwakilan masing-
masing kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi. 
 

1, 2, 3, 4, 8 TM: 
1 x 100’ 

13 1. Memahami Mahasiswa Kognitif   Efisiensi Pasar Ceramah Penegasan ayat- 1. Dosen menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5 TM: 



konsep pasar 
efisien. 

2. Memahami 
mekanisme 
evaluasi 
saham dan 
mampu 
memilih 
portofolio 
saham yang 
optimal 

menunjukkan 
kemampuan dalam: 
1. Menjabarkan 

efisiensi pasar 
secara informasi, 
operasional dan 
keputusan. 

2. Mengetahui 
implikasi konsep 
pasar efisien. 

3. Menjabarkan model 
discount cash flow 
dalam evaluasi 
saham dan 
menghitung nilai 
intrinsic saham dari 
masing-masing 
model. 

4. Menghitung dividen 
yield dan capital 
gain yield dari suatu 
saham. 

5. Menerangkan 
strategi portofolio 
saham. 

 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
tentang konsep 
pasar efisien dan 
evaluasi saham 
  
Bentuk non-tes: 
Praktik 
 
Psikomotorik 
Kriteria: 
Keterampilan 
menyelesaikan 
soal menghitung 
dividen yield dan 
capitl yield suatu 
saham 
 
Bentuk non-tes: 
Praktik/ Simulasi 
 

 Evaluasi Saham interaktif, 
model 
pembelajaran 
kooperatif tipe 
NHT, Latihan 
soal 

ayat Al-Qur’an 
tentang, 
 Q.S. Al-Hasr 

ayat 18, yaitu 
tentang 
perintah Allah 
untuk 
bertakwa 
kepada Allah 
dan 
memperhatika
n apa yang 
akan 
diperbuat 
untuk hari 
esok  

 Q.S. Al-Furqan 
ayat 2, yaitu 
tentang Allah 
telah 
menetapkan 
segala 
sesuatunya 
dengan 
ukuran-
ukuran dan 
teliti.  

konsep materi 
selanjutnya 
memberikan tugas 
individu. 

2. Mahasiswa 
berdiskusi dengan 
teman satu 
kelompoknya 
tentang materi yang 
telah diberikan. 

3. Mahasiswa 
merangkum hasil 
diskusi dibantu 
dosen dalam 
menyamakan 
persepsi. 
 

1 x 100’ 

14 Memahami 
mekanisme 
evaluasi obligasi 

Mahasiswa 
menunjukkan 
kemampuan dalam: 
1. Menjelaskan jenis-

jenis-jenis yield 
obligasi dan 
menghitung 
nilainya. 

2. Menghitung nilai 
obligasi dan durasi 
obligasi. 

3. Menerangkan 
strategi pengelolaan 
obligasi. 
 

Kognitif 
Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
tentang evaluasi 
obligasi 
  
Bentuk non-tes: 
Praktik 
 
Psikomotorik 
Kriteria: 
Keterampilan 
menyelesaikan 
soal menghitung 
yield, nilai dan 
durasi dari obligasi 
 
Bentuk non-tes: 

 Evaluasi Obligasi  Ceramah 
interaktif, 
model 
pembelajaran 
kooperatif tipe 
STAD, Latihan 
soal 

Penegasan ayat-
ayat Al-Qur’an 
tentang, 
 Q.S. Al-Hasr 

ayat 18, yaitu 
tentang 
perintah Allah 
untuk 
bertakwa 
kepada Allah 
dan 
memperhatika
n apa yang 
akan 
diperbuat 
untuk hari 
esok  

 Q.S. Al-Furqan 
ayat 2, yaitu 

1. Tagihan tugas 
pertemuan 
sebelumnya. 

2. Dosen menjelaskan 
konsep materi 
selanjutnya 
memberikan tugas 
individu. 

3. Mahasiswa 
berdiskusi dengan 
teman satu 
kelompoknya 
tentang materi yang 
telah diberikan. 

4. Mahasiswa 
merangkum hasil 
diskusi dibantu 
dosen dalam 
menyamakan 

1, 2, 3, 4 TM: 
1 x 100’ 



Praktik/ Simulasi 
 

tentang Allah 
telah 
menetapkan 
segala 
sesuatunya 
dengan 
ukuran-
ukuran dan 
teliti.  

persepsi. 
5. Pemberian tugas 

terstruktur. 

15 Memahami 
mekanisme 
pengukuran dan 
evaluasi kinerja 
portofolio 
 

Mahasiswa 
menunjukkan 
kemampuan dalam: 
1. Menjabarkan faktor 

yang harus 
diperhatikan dalam 
evaluasi kinerja 
portofolio. 

2. Menentukan besar 
pengukuran return 
portofolio. 

3. Menjelaskan dan 
mengkhitung 
ukuran kinerja 
portofolio. 

 

Kognitif 
Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
tentang 
pengukuran dan 
evaluasi kinerja 
portofolio 
  
Bentuk non-tes: 
Praktik 
 
Psikomotorik 
Kriteria: 
Keterampilan 
menyelesaikan 
soal menghitung 
return dan ukuran 
kinerja portofolio 
 
Bentuk non-tes: 
Praktik/ Simulasi 
 

 Evaluasi Kinerja 
Portofolio 
 

Ceramah 
interaktif, 
model 
pembelajaran 
kooperatif tipe 
jigsaw, Latihan 
soal 

Penegasan ayat-
ayat Al-Qur’an 
tentang, 
 Q.S. Al-Hasr 

ayat 18, yaitu 
tentang 
perintah Allah 
untuk 
bertakwa 
kepada Allah 
dan 
memperhatika
n apa yang 
akan 
diperbuat 
untuk hari 
esok  

 Q.S. Al-Furqan 
ayat 2, yaitu 
tentang Allah 
telah 
menetapkan 
segala 
sesuatunya 
dengan 
ukuran-
ukuran dan 
teliti.  

1. Tagihan tugas 
pertemuan 
sebelumnya. 

2. Dosen menjelaskan 
konsep materi 
selanjutnya 
memberikan tugas 
individu. 

3. Mahasiswa 
berdiskusi dengan 
teman satu 
kelompoknya 
tentang materi yang 
telah diberikan. 

4. Mahasiswa 
merangkum hasil 
diskusi dibantu 
dosen dalam 
menyamakan 
persepsi. 

5. Pemberian tugas 
terstruktur. 

1, 2, 3, 4, 9 TM: 
1 x 100’ 

16 UAS Mahasiswa mampu 
memahami materi dari 
pertemuan 9-15 dan 
mengerjakan soal UAS 
dengan baik 

Ketepatan 
menyelesaikan 
soal UAS 

30% Teknik penyusunan 
portofolio sampai 
dengan strategi 
invetigasi pasar 
seperti efisiensi 
pasar, evaluasi 
saham, obligasi dan 
kinerja portofolio 

Open Paper Penegasan ayat 
Al Qur’an 
tentang, 
Q.S. At Taubah 
ayat 119, yaitu 
tentang perintah 
Allah SWT 
kepada 
mahlukNya 

Mahasiswa 
mengerjakan soal UAS 
secara mandiri 

 TM: 
1 x 100’ 



untuk berlaku 
benar dan jujur 
 

 
Tugas Terstruktur : 
1. Membuat resume materi pembelajaran tiap pertemuan 
2. Mengerjakan soal-soal terkait materi tiap pertemuan 
 
Tugas Mandiri : 
Mencari artikel jurnal yang berkaitan dengan materi dalam matematika ekonomi dan merangkumnya. 
 
Komponen dan Bobot Penilaian : 
1. Tugas terstruktur (a)  : 20 % 
2. Tugas Mandiri (a)   : 10 % 
3. Presensi dan keaktifan (b)  : 10 % 
4. Ujian Tengah Semester (c)  : 30 % 
5. Ujian Akhir Semester (d)  : 30 % 
6. Nilai Akhir   = (a x 20%) + (b x 10%) + (c x 10%) + (d x 30%) +(e x 30%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RENCANA TUGAS MAHASISWA (Tugas Terstruktur/TT dan Tugas mandiri/TM) 
 

 

Rencana 
Tugas ke- 

Tatap 
Muka

ke- 
Tujuan Tugas 

Uraian Tugas 
Kriteria 
Penilaian 

Obyek Garapan 
Batasan yang Harus 

dikerjakan 
Metode/cara pengerjaan tugas 

Bentuk Luaran 
Tugas  

1 5 Memahami konsep 
menghitung resiko dan 
imbal hasil dari investasi di 
pasar modal  

Mengerjakan 
soal terkait 
materi  

Soal-soal tentang 
perhitungan resiko dan 
imbal hasil dari 
investasi di pasar 
modal 
 

1. Tugas dibuat secara individual. 
2. Dikumpulkan tepat waktu pada 

pertemuan berikutnya 
(Waktu  TT = 100’) 
 

Tugas ditulis tangan 
dengan rapi pada 
kertas folio bergaris 
 

Tugas 
Terstruktur 
Bobot 20% 
 

2 7 Memahami konsep 
pembentukan portofolio 
yang efisien 

Mengerjakan 
soal terkait 
materi  

Soal-soal tentang 
perhitungan resiko dan 
imbal hasil dari 
kombinasi sekuritas 
dalam portofolio 
 
 

1. Tugas dibuat secara individual. 
2. Dikumpulkan tepat waktu pada 

pertemuan berikutnya 
(Waktu  TT = 100’) 

Tugas ditulis tangan 
dengan rapi pada 
kertas folio bergaris 
 

3 10 Memahami Teknik 
penyusunan portofolio 
model Markowitz dan 
model Indeks Tunggal dan 
Beta Pasar 
 

Mengumpulkan 
artikel terkait 
materi yang 
diberikan 
 

Soal-soal tentang model 
Markowitz dan Model 
Indeks Tunggal 
 

1. Tugas dibuat secara individual. 
2. Dikumpulkan tepat waktu pada 

pertemuan berikutnya 
(Waktu  TT = 100’) 

Tugas ditulis tangan 
dengan rapi pada 
kertas folio bergaris 
 

4 12 Memahami Teknik 
penyusunan portofolio 
model CAPM dan APT 

Mengerjakan 
soal terkait 
materi  

Soal-soal tentang model 
CAPM dan APT 
 

1. Tugas dibuat secara individual. 
2. Dikumpulkan tepat waktu pada 

pertemuan berikutnya 
(Waktu  TT = 100’) 
 

Tugas ditulis tangan 
dengan rapi pada 
kertas folio bergaris 
 

5 13 Memahami mekanisme 
evaluasi saham dan mampu 
memilih portofolio saham 
yang optimal  
 

Mengerjakan 
soal terkait 
materi  

Soal-soal tentang 
menghitung dividen 
yield dan capital gain 
yield dari suatu saham  

1. Tugas dibuat secara individual. 
2. Dikumpulkan tepat waktu pada 

pertemuan berikutnya 
(Waktu  TT = 100’) 

Tugas ditulis tangan 
dengan rapi pada 
kertas folio bergaris 
 

6 14 Memahami mekanisme Mengerjakan Soal-soal tentang 1. Tugas dibuat secara individual. Tugas ditulis tangan 



evaluasi obligasi  soal terkait 
materi  

menghitung nilai 
obligasi dan durasi 
obligasi 
 

2. Dikumpulkan tepat waktu pada 
pertemuan berikutnya 

(Waktu  TT = 100’) 

dengan rapi pada 
kertas folio bergaris 
 

7 15 Memahami mekanisme 
pengukuran dan evaluasi 
kinerja portofolio 
 

Mengerjakan 
soal terkait 
materi  

Soal-soal tentang 
menghitung besar 
pengukuran return 
portofolio dan ukuran 
kinerja portofolio 
 
 

1. Tugas dibuat secara individual. 
2. Dikumpulkan tepat waktu 

pada pertemuan berikutnya 
(Waktu  TT = 100’) 

Tugas ditulis tangan 
dengan rapi pada 
kertas folio bergaris 
 

8 3-15 Mahasiswa mengetahui 
materi-materi yang 
berkaitan dengan 
matematika pasar modal 

Mencari jurnal 
tentang materi 
yang ada di 
matematika 
pasar modal 

Artikel yang berkaitan 
materi yang ada di 
matematika pasar 
modal 

1. Cari satu artikel terkait materi 
yang ada di matematika pasar 
modal Tugas dibuat secara 
individual 

2. Dikumpulkan Maksimal pada 
saat UAS 

3. (Waktu TM = 2340’) 

Artikel diketik 
komputer dengan 
ketentuan : 
spasi 1,5 
Jenis font : Time new 
roman 
Font size : 12 
Kertas : A4 
 

Tugas 
Mandiri: 
Bobot 10% 

 

Semarang, 14 Februari 2022 

Dosen Pengampu, 

 
Seftina Diyah Miasary, M. Sc. 
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