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A. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah : 

1. Ranah Sikap  

a.  Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud pelaksanaan etika profesi 

(RS7). 

b. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai wujud pelaksanaan 

etika profesi (RS9). 

 

2. Ranah Ketrampilan Umum 

a. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (KU1). 

b. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 

cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam 
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bentuk skripsi atau laporan tugas akhir (KU2). 

c. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap 

informasi dan data (KU3). 

d. Mengelola pembelajaran secara mandiri (KU4). 

e. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (KU5). 

f. Memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan ilmu dan lingkungan kerja untuk memenuhi lapangan kerja yang tersedia (KU6). 

g. Mampu bekerjasama dengan baik dengan berbagai pihak yang terkait serta memiliki kepekaan terhadap kepentingan masyarakat dan 

lingkungan sebagai wujud pelaksanaan etika profesi (KU7). 

h. Memiliki semangat untuk mengembangkan kemampuan pengelolaan hutan hujan tropis sebagai wujud pelaksanaan etika profesi (KU8). 

 

3. Ranah Ketrampilan Khusus 

a. Mampu mendiseminasikan hasil kajian masalah dan perilaku fisis dari gejala sederhana dalam bentuk laporan atau kertas kerja sesuai 

kaidah ilmiah baku (KK4). 

b. Menghasilkan karya ilmiah sains fisika dan aplikasinya terkait pengelolaan hutan hujan tropis sebagai wujud pelaksanaan etika profesi 

(KK7). 

 

4. Ranah Pengetahuan 

a. Menguasai etika profesi dalam pengelolaan lingkungan hutan hujan tropis (PP4). 

b. Memiliki literasi yang baik tentang etika profesi dalam pengelolaan  hutan hujan tropis (PP5). 

 

B. Capaian  Pembelajaran MK :  

Mahasiswa mampu menggunakan konsep teoritis dan praktik dalam aspek etika profesi sehingga mahasiswa memiliki kompetensi: 

(1)kognitif, yakni memahami konsep-konsep etika profesi, (2)psikomotorik, yakni memilih dan melaksanakan aspek-aspek etika 

profesi, (3)afektif, yakni memiliki kepekaaan dan kepedulian dalam lingkungan hidup dan masyarakat sebagai praktek etika profesi. 
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C. PIP Unmul yang diintegrasikan : 

Mampu menelaah berbagai permasalahan dan menerapkan etika profesi dalam bekerja terkait pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan 

hutan hujan tropis Kalimantan. 

 

D. Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini membahas secara mendalam mengenai: pendidikan karakter, etika dan sikap profesional sarjana, mengenali potensi diri, 

tujuan hidup dan motivasi pencapaian prestasi, berpikir positif, komunikasi efektif, menyongsong perubahan, kepemimpinan dan kerjasama 

tim, mengelola waktu dan menyusun prioritas, etika pergaulan, etika dalam berbagai profesi, elaborasi fisika dalam pendidikan karakter dan 

mengenal ilmuwan fisika. 
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ETIKA 

Pert. 

Ke 

Kemampuan 

khusus 

(Sub-CPMK) 

Indikator 
Materi Pokok 

(Bahan Kajian) 

Strategi 

Pembelajaran 

(Metode /Model) 

Pengalaman Belajar 
Kriteria Penilaian 

dan Indikator 

Bobot 

Nilai 

(%) 

Referensi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Mampu 

menjelaskan 

pendidikan 

karakter. 

1) Menjelaskan 

potret buram 

karakter di 

perguruan 

tinggi. 

2) Menjelaskan 

karakter dan 

pendidikan 

karakter. 

3) Menjelaskan 

karakter ideal 

dan soft skills 

mahasiswa.  

1) Potret buram 

karakter di 

perguruan tinggi. 

2) Karakter dan 

pendidikan 

karakter. 

3) Karakter ideal 

dan soft skills 

mahasiswa. 

 

Metode: Diskusi 

dan Presentasi 

Model 

Pembelajaran: 

Think Talk Write 

(TTW). 

Think   
1. Mencari materi dari 

berbagai sumber tentang 

materi yang sedang 

dipelajari secara mandiri 

Talk 

2. Menyampaikan kepada 

teman sekelas hasil 

pencarian 

3. Melakukan diskusi dan 

tanya jawab tentang materi 

yang sedang dibahas 

Write 

4. Menuliskan hasil diskusi  

5. Menyusun kesimpulan 

hasil diskusi 

6. Menerima penjelasan tugas 

untuk menyusun makalah 

dan menyusun jurnal 

belajar 

1. Kriteria penilaian: PAP 

2. Jenis dan teknik penilaian:  

 Penilaian proses:  observasi dan 

penugasan. 

 Penilaian sikap:  observasi 

 Penilaian produk: laporan  hasil 

eksplorasi tentang materi yang 

sedang dibahas 

3. Indikator penilaian: 

 Kemampuan komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

(indikator: penguasaan materi, 

kemampuan menjelaskan, 

kemampuan menggunakan 

media, penguasaan dan 

pengelolaan kelas). 

 Keaktifan (indikator: jumlah 

pertanyaan/tanggapan, kualitas 

pertanyaan, ketepatan 

tanggapan/jawaban) 

 Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti perkuliahan, 

ketepatan waktu pengumpulan 

tugas) 

5% 1 s/ 5. 

2 Mampu 

menjelaskan  

etika dan sikap 

profesionalisme 

sarjana. 

1) Menjelaskan 

sarjana. 

2) Menjelaskan 

sikap 

profesional. 

3) Menjelaskan 

visi dan misi. 

4) Menjelaskan 

1) Sarjana. 

2) Sikap 

profesional. 

3) Visi dan misi. 

4) Budaya kerja. 

Metode: Diskusi 

dan Presentasi 

Model 

Pembelajaran: 

Think Talk Write 

(TTW) dan 

Praktikum. 

Think   

1. Mencari materi dari 

berbagai sumber tentang 

materi yang sedang 

dipelajari secara mandiri 

Talk 

2. Menyampaikan kepada 

teman sekelas hasil 

1. Kriteria penilaian: PAP 

2. Jenis dan teknik penilaian:  

 Penilaian proses:  observasi dan 

penugasan. 

 Penilaian sikap:  observasi 

 Penilaian produk: laporan  hasil 

eksplorasi tentang materi yang 

5% 1 s/ 5. 
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budaya kerja.   pencarian 

3. Melakukan diskusi dan 

tanya jawab tentang materi 

yang sedang dibahas 

Write 

4. Menuliskan hasil diskusi  

5. Menyusun kesimpulan 

hasil diskusi 

6. Menerima penjelasan tugas 

untuk menyusun makalah 

dan menyusun jurnal 

belajar 

sedang dibahas 

3. Indikator penilaian: 

 Kemampuan komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

(indikator: penguasaan materi, 

kemampuan menjelaskan, 

kemampuan menggunakan 

media, penguasaan dan 

pengelolaan kelas). 

 Keaktifan (indikator: jumlah 

pertanyaan/tanggapan, kualitas 

pertanyaan, ketepatan 

tanggapan/jawaban) 

 Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti perkuliahan, 

ketepatan waktu pengumpulan 

tugas) 

3 Mampu 

mengenali potensi 

diri. 

1) Menjelaskan 

karir dan 

passion. 

2) Menjelaskan 

pengenalan 

potensi diri. 

 

1) Karir dan 

passion. 

2) Pengenalan 

potensi diri. 

 

Metode: Diskusi 

dan Presentasi 

Model 

Pembelajaran: 

Think Talk Write 

(TTW). 

Think   

1. Mencari materi dari 

berbagai sumber tentang 

materi yang sedang 

dipelajari secara mandiri 

Talk 

2. Menyampaikan kepada 

teman sekelas hasil 

pencarian 

3. Melakukan diskusi dan 

tanya jawab tentang materi 

yang sedang dibahas 

Write 

4. Menuliskan hasil diskusi  

5. Menyusun kesimpulan 

hasil diskusi 

6. Menerima penjelasan tugas 

untuk menyusun makalah 

dan menyusun jurnal 

belajar 

1. Kriteria penilaian: PAP 

2. Jenis dan teknik penilaian:  

 Penilaian proses:  observasi dan 

penugasan. 

 Penilaian sikap:  observasi 

 Penilaian produk: laporan  hasil 

eksplorasi tentang materi yang 

sedang dibahas 

3. Indikator penilaian: 

 Kemampuan komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

(indikator: penguasaan materi, 

kemampuan menjelaskan, 

kemampuan menggunakan 

media, penguasaan dan 

pengelolaan kelas). 

 Keaktifan (indikator: jumlah 

pertanyaan/tanggapan, kualitas 

pertanyaan, ketepatan 

tanggapan/jawaban) 

 Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti perkuliahan, 

5% 1 s/ 5. 
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ketepatan waktu pengumpulan 

tugas) 

4 Mampu 

menjelaskan 

tujuan hidup dan 

motivasi 

pencapaian 

prestasi. 

1) Menjelaskan 

pentingnya 

tujuan hidup. 

2) Menjelaskan 

menetapkan 

tujuan. 

3) Menjelaskan 

langkah 

mencapai 

tujuan. 

4) Menjelaskan 

motivasi 

prestasi. 

 

1) Tujuan hidup. 

2) Penetapan tujuan 

hidup. 

3) Langkah 

mencapai tujuan. 

4) Motivasi prestasi. 

Metode: Diskusi 

dan Presentasi 

Model 

Pembelajaran: 

Think Talk Write 

(TTW). 

Think   

1. Mencari materi dari 

berbagai sumber tentang 

materi yang sedang 

dipelajari secara mandiri 

Talk 

2. Menyampaikan kepada 

teman sekelas hasil 

pencarian 

3. Melakukan diskusi dan 

tanya jawab tentang 

materi yang sedang 

dibahas 

Write 

4. Menuliskan hasil diskusi  

5. Menyusun kesimpulan 

hasil diskusi 

6. Menerima penjelasan 

tugas untuk menyusun 

makalah dan menyusun 

jurnal belajar 

1. Kriteria penilaian: PAP 

2. Jenis dan teknik penilaian:  

 Penilaian proses:  observasi dan 

penugasan. 

 Penilaian sikap:  observasi 

 Penilaian produk: laporan  hasil 

eksplorasi tentang materi yang 

sedang dibahas 

3. Indikator penilaian: 

 Kemampuan komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

(indikator: penguasaan materi, 

kemampuan menjelaskan, 

kemampuan menggunakan 

media, penguasaan dan 

pengelolaan kelas). 

 Keaktifan (indikator: jumlah 

pertanyaan/tanggapan, kualitas 

pertanyaan, ketepatan 

tanggapan/jawaban) 

 Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti perkuliahan, 

ketepatan waktu pengumpulan 

tugas) 

5% 1 s/ 5. 

5 Mampu 

menjelaskan 

berfikir positif. 

1) Menjelaskan 

pikiran dan 

perasaan. 

2) Menjelaskan 

pikiran 

negatif. 

3) Menjelaskan 

pikiran positif.  

4) Menjelaskan 

pengembang-

an pikiran 

positif.  

  

1) Pikiran dan 

perasaan. 

2) Pikiran negatif.  

3) Pikiran positif. 

4) Pengembangan 

pikiran positif.  

Metode: Diskusi 

dan Presentasi 

Model 

Pembelajaran: 

Think Talk Write 

(TTW). 

Think   

1. Mencari materi dari 

berbagai sumber tentang 

materi yang sedang 

dipelajari secara mandiri 

Talk 

2. Menyampaikan kepada 

teman sekelas hasil 

pencarian 

3. Melakukan diskusi dan 

tanya jawab tentang 

materi yang sedang 

dibahas 

1. Kriteria penilaian: PAP 

2. Jenis dan teknik penilaian:  

 Penilaian proses:  observasi dan 

penugasan. 

 Penilaian sikap:  observasi 

 Penilaian produk: laporan  hasil 

eksplorasi tentang materi yang 

sedang dibahas 

3. Indikator penilaian: 

 Kemampuan komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

(indikator: penguasaan materi, 

5% 1 s/ 5. 
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Write 

4. Menuliskan hasil diskusi  

5. Menyusun kesimpulan 

hasil diskusi 

6. Menerima penjelasan 

tugas untuk menyusun 

makalah dan menyusun 

jurnal belajar 

kemampuan menjelaskan, 

kemampuan menggunakan 

media, penguasaan dan 

pengelolaan kelas). 

 Keaktifan (indikator: jumlah 

pertanyaan/tanggapan, kualitas 

pertanyaan, ketepatan 

tanggapan/jawaban) 

 Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti perkuliahan, 

ketepatan waktu pengumpulan 

tugas) 

6 Mampu 

menjelaskan 

komunikasi 

efektif. 

1) Menjelaskan 

pentingnya 

berkomunika-

si.  

2) Menjelaskan 

macam-

macam 

komunikasi. 

3) Menjelaskan 

cara 

berkomunika-

si.  

4) Menjelaskan 

komunikasi 

efektif.   

  

1) Pentingnya 

komunikasi 

efektif. 

2) Macam-macam 

komunikasi. 

3) Cara 

berkomunikasi. 

4) Komunikasi 

efektif.  

Metode: Diskusi 

dan Presentasi 

Model 

Pembelajaran: 

Think Talk Write 

(TTW). 

Think   

1. Mencari materi dari 

berbagai sumber tentang 

materi yang sedang 

dipelajari secara mandiri 

Talk 

2. Menyampaikan kepada 

teman sekelas hasil 

pencarian 

3. Melakukan diskusi dan 

tanya jawab tentang 

materi yang sedang 

dibahas 

Write 

4. Menuliskan hasil diskusi  

5. Menyusun kesimpulan 

hasil diskusi 

6. Menerima penjelasan 

tugas untuk menyusun 

makalah dan menyusun 

jurnal belajar 

1. Kriteria penilaian: PAP 

2. Jenis dan teknik penilaian:  

 Penilaian proses:  observasi dan 

penugasan. 

 Penilaian sikap:  observasi 

 Penilaian produk: laporan  hasil 

eksplorasi tentang materi yang 

sedang dibahas 

3. Indikator penilaian: 

 Kemampuan komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

(indikator: penguasaan materi, 

kemampuan menjelaskan, 

kemampuan menggunakan 

media, penguasaan dan 

pengelolaan kelas). 

 Keaktifan (indikator: jumlah 

pertanyaan/tanggapan, kualitas 

pertanyaan, ketepatan 

tanggapan/jawaban) 

 Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti perkuliahan, 

ketepatan waktu pengumpulan 

tugas) 

5% 1 s/ 5. 
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7 Mampu 

menjelaskan 

menyonsong 

perubahan. 

1) Menjelaskan 

pengertian 

perubahan. 

2) Menjelaskan 

pengertian 

adaptasi. 

3) Menjelaskan 

persiapan 

menyongsong 

perubahan.  

4) Menjelaskan 

berpikir 

kreatif.  

  

1) Pengertian 

perubahan. 

2) Pengertian 

adaptasi. 

3) Persiapan 

menyongsong 

perubahan. 

4) Berpikir kreatif.  

Metode: Diskusi 

dan Presentasi 

Model 

Pembelajaran: 

Think Talk Write 

(TTW). 

Think   

1. Mencari materi dari 

berbagai sumber tentang 

materi yang sedang 

dipelajari secara mandiri 

Talk 

2. Menyampaikan kepada 

teman sekelas hasil 

pencarian 

3. Melakukan diskusi dan 

tanya jawab tentang 

materi yang sedang 

dibahas 

Write 

4. Menuliskan hasil diskusi  

5. Menyusun kesimpulan 

hasil diskusi 

6. Menerima penjelasan 

tugas untuk menyusun 

makalah dan menyusun 

jurnal belajar 

1. Kriteria penilaian: PAP 

2. Jenis dan teknik penilaian:  

 Penilaian proses:  observasi dan 

penugasan. 

 Penilaian sikap:  observasi 

 Penilaian produk: laporan  hasil 

eksplorasi tentang materi yang 

sedang dibahas 

3. Indikator penilaian: 

 Kemampuan komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

(indikator: penguasaan materi, 

kemampuan menjelaskan, 

kemampuan menggunakan 

media, penguasaan dan 

pengelolaan kelas). 

 Keaktifan (indikator: jumlah 

pertanyaan/tanggapan, kualitas 

pertanyaan, ketepatan 

tanggapan/jawaban) 

 Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti perkuliahan, 

ketepatan waktu pengumpulan 

tugas) 

5% 1 s/ 5. 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 15%  

9 Mampu 

menjelaskan 

kepemimpinan 

dan kerjasama 

tim. 

1) Menjelaskan 

pengertian 

kepemimpin-

an.  

2) Menjelaskan 

sifat-sifat 

pemimpin. 

3) Menjelaskan 

peran dan 

tanggung 

jawab 

pemimpin. 

4) Menjelaskan 

1) Pengertian 

kepemimpinan. 

2) Sifat-sifat 

pemimpin. 

3) Peran dan 

tanggung jawab 

pemimpin. 

4) Manajer, 

pemimpin dan 

cracker. 

5) Kerjasama tim. 

Metode: Diskusi 

dan Presentasi 

Model 

Pembelajaran: 

Think Talk Write 

(TTW). 

Think   

1. Mencari materi dari 

berbagai sumber tentang 

materi yang sedang 

dipelajari secara mandiri 

Talk 

2. Menyampaikan kepada 

teman sekelas hasil 

pencarian 

3. Melakukan diskusi dan 

tanya jawab tentang 

materi yang sedang 

dibahas 

1. Kriteria penilaian: PAP 

2. Jenis dan teknik penilaian:  

 Penilaian proses:  observasi dan 

penugasan. 

 Penilaian sikap:  observasi 

 Penilaian produk: laporan  hasil 

eksplorasi tentang materi yang 

sedang dibahas 

3. Indikator penilaian: 

 Kemampuan komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

(indikator: penguasaan materi, 

kemampuan menjelaskan, 

5% 1 s/ 5. 
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perbedaan 

manajer, 

pemimpin dan 

cracker. 

5) Menjelaskan 

kerjasama 

tim. 

  

Write 

4. Menuliskan hasil diskusi  

5. Menyusun kesimpulan 

hasil diskusi 

6. Menerima penjelasan 

tugas untuk menyusun 

makalah dan menyusun 

jurnal belajar 

kemampuan menggunakan 

media, penguasaan dan 

pengelolaan kelas). 

 Keaktifan (indikator: jumlah 

pertanyaan/tanggapan, kualitas 

pertanyaan, ketepatan 

tanggapan/jawaban) 

 Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti perkuliahan, 

ketepatan waktu pengumpulan 

tugas) 

10 Mampu 

menjelaskan 

pengelolaan 

waktu dan 

menyusun 

prioritas. 

1) Menjelaskan 

pengertian 

manajemen 

waktu.  

2) Menjelaskan 

jenis-jenis 

waktu.  

3) Menjelaskan 

pengelolaan 

waktu yang 

efektif. 

4) Menjelaskan 

penyusunan 

prioritas 

  

1) Pengertian 

manajemen 

waktu. 

2) Jenis-jenis waktu. 

3) Pengelolaan 

waktu yang 

efektif.  

4) Penyusunan 

prioritas. 

Metode: Diskusi 

dan Presentasi 

Model 

Pembelajaran: 

Think Talk Write 

(TTW). 

Think   

1. Mencari materi dari 

berbagai sumber tentang 

materi yang sedang 

dipelajari secara mandiri 

Talk 

2. Menyampaikan kepada 

teman sekelas hasil 

pencarian 

3. Melakukan diskusi dan 

tanya jawab tentang 

materi yang sedang 

dibahas 

Write 

4. Menuliskan hasil diskusi  

5. Menyusun kesimpulan 

hasil diskusi 

6. Menerima penjelasan 

tugas untuk menyusun 

makalah dan menyusun 

jurnal belajar 

1. Kriteria penilaian: PAP 

2. Jenis dan teknik penilaian:  

 Penilaian proses:  observasi dan 

penugasan. 

 Penilaian sikap:  observasi 

 Penilaian produk: laporan  hasil 

eksplorasi tentang materi yang 

sedang dibahas 

3. Indikator penilaian: 

 Kemampuan komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

(indikator: penguasaan materi, 

kemampuan menjelaskan, 

kemampuan menggunakan 

media, penguasaan dan 

pengelolaan kelas). 

 Keaktifan (indikator: jumlah 

pertanyaan/tanggapan, kualitas 

pertanyaan, ketepatan 

tanggapan/jawaban) 

 Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti perkuliahan, 

ketepatan waktu pengumpulan 

tugas) 

5% 1 s/ 5. 
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11 Mampu 

menjelaskan etika 

pergaulan. 

1) Menjelaskan 

pengertian 

pergaulan.  

2) Menjelaskan 

pengertian 

etiket. 

3) Menjelaskan 

etiket dalam 

berkomunika-

si. 

4) Menjelaskan 

etiket sebagai 

mahasiswa. 

5) Menjelaskan 

etiket sebagai 

sarjana. 

  

1) Pengertian 

pergaulan. 

2) Pengertian etiket. 

3) Etiket dalam 

berkomunikasi. 

4) Etiket sebagai 

mahasiswa. 

5) Etiket sebagai 

sarjana. 

Metode: Diskusi 

dan Presentasi 

Model 

Pembelajaran: 

Think Talk Write 

(TTW). 

Think   

1. Mencari materi dari 

berbagai sumber tentang 

materi yang sedang 

dipelajari secara mandiri 

Talk 

2. Menyampaikan kepada 

teman sekelas hasil 

pencarian 

3. Melakukan diskusi dan 

tanya jawab tentang 

materi yang sedang 

dibahas 

Write 

4. Menuliskan hasil diskusi  

5. Menyusun kesimpulan 

hasil diskusi 

6. Menerima penjelasan 

tugas untuk menyusun 

makalah dan menyusun 

jurnal belajar 

1. Kriteria penilaian: PAP 

2. Jenis dan teknik penilaian:  

 Penilaian proses:  observasi dan 

penugasan. 

 Penilaian sikap:  observasi 

 Penilaian produk: laporan  hasil 

eksplorasi tentang materi yang 

sedang dibahas 

3. Indikator penilaian: 

 Kemampuan komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

(indikator: penguasaan materi, 

kemampuan menjelaskan, 

kemampuan menggunakan 

media, penguasaan dan 

pengelolaan kelas). 

 Keaktifan (indikator: jumlah 

pertanyaan/tanggapan, kualitas 

pertanyaan, ketepatan 

tanggapan/jawaban) 

 Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti perkuliahan, 

ketepatan waktu pengumpulan 

tugas) 

5% 1 s/ 5. 

12-13 Mampu 

menjelaskan etika 

dalam berbagai 

profesi. 

1) Menjelaskan 

berbagai jenis 

profesi. 

2) Menjelaskan 

etika profesi 

sebagai 

pendidik. 

3) Menjelaskan 

etika profesi 

sebagai 

peneliti. 

4) Menjelaskan 

etika profesi 

sebagai 

konsultan 

1) Jenis-jenis 

profesi. 

2) Etika profesi 

sebagai pendidik. 

3) Etika profesi 

sebagai peneliti. 

4) Etika profesi 

sebagai konsultan 

/layanan jasa. 

5) Etika profesi 

sebagai penulis. 

6) Etika profesi 

sebagai 

pengusaha. 

Metode: Diskusi 

dan Presentasi 

Model 

Pembelajaran: 

Think Talk Write 

(TTW). 

Think   

1. Mencari materi dari 

berbagai sumber tentang 

materi yang sedang 

dipelajari secara mandiri 

Talk 

2. Menyampaikan kepada 

teman sekelas hasil 

pencarian 

3. Melakukan diskusi dan 

tanya jawab tentang 

materi yang sedang 

dibahas 

Write 

4. Menuliskan hasil diskusi  

1. Kriteria penilaian: PAP 

2. Jenis dan teknik penilaian:  

 Penilaian proses:  observasi dan 

penugasan. 

 Penilaian sikap:  observasi 

 Penilaian produk: laporan  hasil 

eksplorasi tentang materi yang 

sedang dibahas 

3. Indikator penilaian: 

 Kemampuan komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

(indikator: penguasaan materi, 

kemampuan menjelaskan, 

kemampuan menggunakan 

media, penguasaan dan 

5% 1 s/ 5. 



  

 
KEMENTERIAN  PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS MULAWARMAN 
JURUSAN FISIKA 

PROGRAM STUDI GEOFISIKA 

No. Dok. :  

Tgl. Terbit :  

No. Revisi  :  

Hal : 11/13 

 
/layanan jasa. 

5) Etika profesi 

sebagai 

penulis. 

6) Etika profesi 

sebagai 

pengusaha. 

 

  

5. Menyusun kesimpulan 

hasil diskusi 

6. Menerima penjelasan 

tugas untuk menyusun 

makalah dan menyusun 

jurnal belajar 

pengelolaan kelas). 

 Keaktifan (indikator: jumlah 

pertanyaan/tanggapan, kualitas 

pertanyaan, ketepatan 

tanggapan/jawaban) 

 Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti perkuliahan, 

ketepatan waktu pengumpulan 

tugas) 

14 Mampu 

menjelaskan 

elaborasi materi 

fisika dalam 

pendisikan 

karakter. 

1) Menjelaskan 

filosofi ralat 

dalam 

pengukuran. 

2) Menjelaskan 

filosofi 

metode 

ilmiah dalam 

pengembang-

an diri.  

3) Menjelaskan 

konsep 

kelembaman 

dan 

probabilitas 

dalam 

menyongsong 

perubahan. 

4) Menjelaskan 

hukum aksi-

reaksi dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

5) Menjelaskan 

tinjauan 

konsep 

relativitas  

dan fisika 

kuantum. 

1) Filosofi ralat 

dalam 

pengukuran. 

2) Filosofi metode 

ilmiah dalam 

pengembangan 

diri. 

3) Konsep 

kelembaman dan 

probabilitas 

dalam menyong-

song perubahan. 

4) Hukum aksi-

reaksi dalam 

kehidupan sehari-

hari. 

5) Tinjauan konsep 

relativitas dan 

fisika kuantum. 

Metode: Diskusi 

dan Presentasi 

Model 

Pembelajaran: 

Think Talk Write 

(TTW). 

Think   

1. Mencari materi dari 

berbagai sumber tentang 

materi yang sedang 

dipelajari secara mandiri 

Talk 

2. Menyampaikan kepada 

teman sekelas hasil 

pencarian 

3. Melakukan diskusi dan 

tanya jawab tentang 

materi yang sedang 

dibahas 

Write 

4. Menuliskan hasil diskusi  

5. Menyusun kesimpulan 

hasil diskusi 

6. Menerima penjelasan 

tugas untuk menyusun 

makalah dan menyusun 

jurnal belajar. 

 

1. Kriteria penilaian: PAP 

2. Jenis dan teknik penilaian:  

 Penilaian proses:  observasi dan 

penugasan. 

 Penilaian sikap:  observasi 

 Penilaian produk: laporan  hasil 

eksplorasi tentang materi yang 

sedang dibahas 

3. Indikator penilaian: 

 Kemampuan komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

(indikator: penguasaan materi, 

kemampuan menjelaskan, 

kemampuan menggunakan 

media, penguasaan dan 

pengelolaan kelas). 

 Kemampuan melaksanakan 

praktikum dan penyusunan 

laporannya. 

 Keaktifan (indikator: jumlah 

pertanyaan/tanggapan, kualitas 

pertanyaan, ketepatan 

tanggapan/jawaban) 

 Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti perkuliahan, 

ketepatan waktu pengumpulan 

tugas) 

5% 6 s/d 10. 
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15 Mampu 

menjelaskan 

sejarah kehidupan 

ilmuwan fisika. 

1) Menjelaskan 

sejarah 

kehidupan 

ilmuwan 

fisika. 

1) Sejarah 

kehidupan 

ilmuwan fisika.  

Metode: Diskusi 

dan Presentasi 

Model 

Pembelajaran: 

Think Talk Write 

(TTW). 

Think   

1. Mencari materi dari 

berbagai sumber tentang 

materi yang sedang 

dipelajari secara mandiri 

Talk 

2. Menyampaikan kepada 

teman seke-las hasil 

pencarian 

3. Melakukan diskusi dan 

tanya jawab tentang 

materi yang sedang 

dibahas 

Write 

4. Menuliskan hasil diskusi  

5. Menyusun kesimpul-an 

hasil diskusi 

6. Menerima penjelas-an 

tugas untuk menyusun 

makalah dan menyusun 

jurnal belajar. 

 

1. Kriteria penilaian: PAP 

2. Jenis dan teknik penilaian:  

 Penilaian proses:  observasi dan 

penugasan. 

 Penilaian sikap:  observasi 

 Penilaian produk: laporan  hasil 

eksplorasi tentang materi yang 

sedang dibahas 

3. Indikator penilaian: 

 Kemampuan komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

(indikator: penguasaan materi, 

kemampuan menjelaskan, 

kemampuan menggunakan 

media, penguasaan dan 

pengelolaan kelas). 

 Kemampuan melaksanakan 

praktikum dan penyusunan 

laporannya. 

 Keaktifan (indikator: jumlah 

pertanyaan/tanggapan, kualitas 

pertanyaan, ketepatan 

tanggapan/jawaban) 

 Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti perkuliahan, 

ketepatan waktu pengumpulan 

tugas) 

 

5% 6 s/d 10. 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UTS) 25%  
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Materi Penugasan dan Praktikum 

1. Praktek Mengenali Potensi Diri. 

2. Menyusun peta jalan hidup. 

3. Mengembangkan berfikir positif. 

4. Bermain peran. 

5. Menyusun prioritas tugas. 

6. Memilih dan mempelajari tokoh ilmuwan fisika. 

7. Menjadi relawan (perpustakaan, pengumpulan buku dan panti asuhan). 

 

Penilaian Akhir. 

1.  Tugas   :  35 %. 

2.  Praktikum  :  25 %. 

2.  UTS   :  15 %. 

3.  UAS   :  25 %. 
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