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

1. Ranah Sikap 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1). 

b. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik (S3). 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila 

(S6). 

d. Menunjukkan sikap profesional atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S10). 

 

2. Ranah Keterampilan Umum 

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

teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (KU1). 
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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 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). 

 

3. Ranah Keterampilan Khusus 

a. Mampu merumuskan gejala dan masalah fisis melalui analisis berdasarkan hasil observasi dan eksperimen (KK1) 

b. Mampu menghasilkan model matematika atau model fisis yang sesuai dengan hipotesis atau prakiraan dampak dari fenomena yang 

menjadi subyek pembahasan (KK2). 

c. Mampu memprediksi potensi penerapan perilaku fisis dalam teknologi (KK4). 

d. Menghasilkan karya ilmiah sains fisika dan aplikasinya terkait pengelolaan hutan hujan tropis (KK7). 

 

4. Ranah Pengetahuan 

a. Menguasai prinsip dan aplikasi fisika matematika, fisika komputasi dan instrumentasi (P2). 

b. Menguasai pengetahuan tentang teknologi yang berdasarkan fisika dan penerapannya (P3). 

c. Menguasai terapan fisika dalam bidang keahlian, meliputi elektronika-instrumentasi, geofisika, fisika medis, oseanografi fisis, dan fisika 

material (P4). 

 

B. Capaian Pembelajaran MK :  

Menguasai konsep/prinsip/teori/hukum-hukum fisika khususnya pada topik dasar-dasar umum Fisika, gerak benda, Hukum-hukum Newton 

tentang gerak, pusat massa, suhu dan kalor, usaha dan energi, fluida, gelombang. 
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C. PIP Unmul yang di Integrasikan :  

Menghasilkan karya ilmiah sains yang berkaitan dengan fisika dasar dan aplikasinya terkait pengelolaan hutan hujan tropis. 

 

D. Deskripsi Mata Kuliah :  

Mata kuliah Fisika Dasar ditujukan untuk memperkenalkan dasar-dasar fisika kinematika, dinamika, dan gelombang di tingkat sarjana. 

Kuliah ini membahas vektor, kinematika, dinamika, usaha dan energi, momentum linier, dinamika rotasi, osilasi, dan gelombang. Dalam 

perkuliahan ini, mahasiswa akan dibekali dengan konsep-konsep fisika kinematika, dinamika, dan gelombang yang mungkin terkait dengan 

kajian dalam bidang informatika. Dengan adanya kuliah ini, mahasiswa diharapkan memilki gambaran umum terkait fenomena fisika 

sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, model fisis sederhana, dan model matematika yang terkait model fisis sederhana. 

 

E. Daftar Referensi  :  

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker. 2013. Fundamental of Physiscs, 10th Edition. Wiley. 

2. D. C. Giancoli. 2010. Physics: Principles with Application, 6th Edition. Addison-Wesley. 

3. Resnick, R &  Halliday, D. 1966. Physics. John Wiley& Son. 

4. Giancoli, D.C. 1884. General Physics. Prentice Hall. 
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FISIKA DASAR 

Pertemuan 

Ke 

Kemampuan khusus 

(Sub-CPMK) 
Indikator 

Materi Pokok 

(Bahan Kajian) 

Metode /Model 

Pembelajaran 

Pengalaman 

Belajar 

Penilaian 
Bobot Referensi 

Jenis Kriteria 

1 Mahasiswa dapat 

mendeskripsikan 

secara umum besaran 

pokok dan besaran 

turunan berikut 

lambang dimensi dan 

satuan 

 Mampu menjelaskan 

pengertian koordinat 

umum dalam batasan 

dan koordinat umum 

suatu sistem. 

 Mampu menjelaskan 

perbedaan antara 

besaran pokok dan 

besaran turunan 

 Mampu menjelaskan 

sistem SI dan sistem 

lainnya 

 Mampu menjelaskan 

tentang konversi 

satuan 

 Koordinat umum 

dalam batasan 

 Koordinat umum 

suatu sistem 

 Besaran 

 Tabel daftar besaran  

 Satuan 

 Sistem satuan 

 Konversi satuan 

 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian 

tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan mampu 

menjelaskan makna 

fisis dari setiap 

rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang materi 

yang sedang 

dibahas 

 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) 

6 % Buku 

1, 2, 3, 4 

2 Mahasiswa dapat 

mendeskripsikan 

secara umum vektor 

dan operator vektor 

beserta  

penggambarannya 

 Mampu menjelaskan 

perbedaan besaran 

Skalar dengan besaran 

vektor 

 Mampu menjelaskan  

operator vektor 

 Mampu 

 Vektor 

 Penjumlahan vektor 

 Pengurangan  vektor 

 Perkalian vektor 

 Menggambarkan 

vektor dalam ruang 

 Ceramah 

 Demonstrasi 

 Diskusi 

 Tanya Jawab 

 Pemberian 

tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan mampu 

menjelaskan makna 

fisis dari setiap 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap melalui 

 Kemampuan 

komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

(indikator: penguasaan 

materi, kemampuan 

menjelaskan, 

kemampuan 

6 % Buku  

1, 2, 3, 4 
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mendeskripsikan suatu 

vektor menggunakan 

koordinat Cartesian 

 Mampu menentukan 

uraian komponen 

vektor pada salib 

sumbu cartesian bila 

besar dan arah 

diketahui 

rumusan observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang materi 

yang sedang 

dibahas 

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 Mahasiswa dapat 

mendeskripsikan 

kinematika dalam 

satu dan dua dimensi 

 Mampu menjelaskan 

pengertian besaran 

kecepatan dan 

percepatan serta 

hubungan antar 

besaran tersebut. 

 Mampu menjelaskan 

macam macam gerak 

dan penurunan 

persamaan 

matematiknya 

 Kecepatan rata rata 

 Kecepatan sesaat 

 Percepatan rata rata 

 Percepatan sesaat 

 Gerak dipercepat 

beraturan 

 Gerak melingkar 

 Gerak peluru 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian 

tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan mampu 

menjelaskan makna 

fisis dari setiap 

rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang materi 

yang sedang 

dibahas 

 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 

6 % Buku  

1, 2, 3, 4 
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perkuliahan, ketepatan 

waktu pengumpulan 

tugas) 

4 Mahasiswa dapat 

mendeskripsikan 

penyelesaian gerak 

melalui konsep gaya 

 Mampu menjelaskan 

dan mengidentifikasi 3 

klasifikasi sistem 

mekanik 

 Mampu menjelaskan 

prinsip prinsip Hukum 

Newton tentang gaya 

dan gerak 

 Mampu menerapkan 

Hukum Newton 

tentang gaya dan gerak 

yang bekerja pada 

benda titik 

 Mampu menjelaskan 

macam macam gaya 

mekanik dan model 

matematikanya 

 Hukum I, II, dan III 

Newton  

 Hukum Gaya 

gravitasi dan gaya 

normal 

 Gaya gesekan 

 Dinamika gerak 

melingkar 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian 

tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan mampu 

menjelaskan makna 

fisis dari setiap 

rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang materi 

yang sedang 

dibahas 

 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) 

6 % Buku  

1, 2, 3, 4 

5 Mahasiswa dapat 

mendeskripsikan 

hubungan usaha dan  

gaya, menentukan 

energi kinetik dan 

energi potensial, 

 Mampu menjelaskan 

usaha oleh gaya 

berubah, energi kinetik 

dan energi potensial 

untuk berbagai sistem 

fisis. 

 Kerja oleh gaya yang 

berubah 

 Energi kinetik 

 Energi potensial 

 Hukum kekekalan 

energi 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian 

tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan mampu 

menjelaskan makna 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi dan 

penugasan 

 Penilaian 

 Kemampuan 

komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

(indikator: penguasaan 

materi, kemampuan 

menjelaskan, 

6 % Buku  

1, 2, 3, 4 



  

 
KEMENTERIAN  PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS MULAWARMAN 
JURUSAN FISIKA 

PROGRAM STUDI GEOFISIKA 

No. Dok. :  

Tgl. Terbit :  

No. Revisi  :  

Hal : 7/14 

 

menganalisis 

momentum partikel 

melalui prinsip 

hukum kekekalan 

energi 

 Mampu menjelaskan 

prinsip hukum 

kekekalan energi 

fisis dari setiap 

rumusan 

sikap melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang materi 

yang sedang 

dibahas 

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 Mahasiswa dapat 

menganalisis 

tumbukan yang 

terjadi jika ada 

interaksi obyek 

dengan menggunakan 

hukum kekekalan 

momentum 

 Mampu merumuskan 

persamaan Lagrange 

dan menganalisis 

gerak suatu sistem 

mekanik dengan 

menggunakan 

persamaan Lagrange 

 Mampu menjelaskan 

perbedaan besaran 

impuls dan momentum 

 Mampu menurunkan 

hubungan antara 

impuls dengan 

perubahan momentum 

dari hukum II Newton 

 Mampu menjelaskan 

hukum kekekalan 

 Momentum dan Impuls 

 Kekekalam momentum 

 Tumbukan 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian 

tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan mampu 

menjelaskan makna 

fisis dari setiap 

rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang materi 

yang sedang 

dibahas 

 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 

6 % Buku  

1, 2, 3, 4 
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momentum dan syarat 

berlakunya 

 Mampu menjelaskan 

tumbukan elastik 

dalam satu dan dua 

dimensi 

mengikuti 

perkuliahan, ketepatan 

waktu pengumpulan 

tugas) 

7 Mahasiswa dapat 

mendeskripsikan 

analogi gerak 

translasi dan gerak 

rotasi, memahami 

sistem dalam keadaan 

seimbang mekanik 

dan mampu 

menentukan momen 

inersia bentuk bentuk 

benda tegar 

 Mampu menjelaskan 

analogi gerak translasi 

dan gerak rotasi 

 Mampu menjelaskan 

tentang benda tegar 

 Mampu menentukan 

kesetimbangan benda 

tegar 

 Mampu menjelaskan 

momen inersia untuk 

beberapa bentuk benda 

tegar 

 Kinematika rotasi 

 Kesetimbangan 

benda tegar 

 Momentum sudut 

benda tegar 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian 

tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan mampu 

menjelaskan makna 

fisis dari setiap 

rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang materi 

yang sedang 

dibahas 

 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) 

6 % Buku  

1, 2, 3, 4 

8 UTS       8%  
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9 Mahasiswa dapat 

menentukan 

persamaan gerak 

osilasi yang 

diturunkan dari 

Hukum II Newton. 

Memahami 

perbedaan osilator 

ideal degan osilator 

harmonik. 

Memahami syarat 

syarat terjadinya 

resonansi 

 Mampu merumuskan 

fungsi Hamiltonian 

dan menentukan 

solusinya 

 Mampu menjelaskan 

fenomena gerakan 

periodik 

 Mampu menjelaskan 

gerak osilasi 

 Mampu menurunkan 

persamaan gerak 

osilasi dari hukum 

Newton 

 Mampu menjelaskan 

gejala resonansi 

 Persamaan gerak 

osilator 

 Osilator teredam 

 Gejala resonansi 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian 

tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan mampu 

menjelaskan makna 

fisis dari setiap 

rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang materi 

yang sedang 

dibahas 

 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) 

6 % Buku  

1, 2, 3, 4 

10 Mahasiswa dapat 

menghitung stress 

dan strain benda yang 

mengalami 

deformasi. 

Memahami hubungan 

stress dan strain 

benda secara grafis. 

Memahami jenis jenis 

modulus elastik dan 

 Mampu merumuskan 

persamaan Hamilton dan 

menganalisis gerak 

suatu sistem mekanik 

dengan menggunakan 

persamaan Hamilton 

 Mampu menjelaskan 

sifat benda yang 

berdeformasi 

 Mampu menjelaskan 

 Elastisitas 

 Stress dan Strain 

 Modulus Elastisitas 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian 

tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan mampu 

menjelaskan makna 

fisis dari setiap 

rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

 Kemampuan 

komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

(indikator: penguasaan 

materi, kemampuan 

menjelaskan, 

kemampuan 

menggunakan media, 

penguasaan dan 

pengelolaan kelas) 

6 % Buku  

1, 2, 3, 4 
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hubungan modulus 

elastik tersebut. 

perbedaan tegangan dan 

regangan 

 Mampu menjelaskan 

karakteristik hubungan 

tegangan dan regangan 

secara grafis 

 Mampu menjelaskan 

jenis jenis modulus 

elastik dan hubungannya 

untuk berbagai macam 

deformasi 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang materi 

yang sedang 

dibahas 

 Keaktifan (indikator: 

jumlah pertanyaan / 

tanggapan, kualitas 

pertanyaan, ketepatan 

tanggapan / jawaban) 

 Kedisiplinan 

(kesungguhan dalam 

mengikuti 

perkuliahan, ketepatan 

waktu pengumpulan 

tugas) 

11 Mahasiswa dapat 

mendeskripsikan sifat 

sifat fluida, mampu 

menghitung tekanan 

dalam fluida. 

Memahami prinsip 

Pascal dan 

Archimedes 

 Mampu menjelaskan 

sifat fluida secara umum 

 Mampu menjelaskan 

variasi tekanan dan 

perubahan tekanan 

dalam fluida 

 Mampu menjelaskan 

letak pusat tekanan pada 

permukaan terbatas 

 Mampu memahami 

prinsip Pascal dan 

Archimedes 

 Tekanan dan massa 

jenis 

 Variasi tekanan dalam 

fluida 

 Prinsip Pascal dan 

Archimedes 

 Tegangan permukaan 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian 

tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan mampu 

menjelaskan makna 

fisis dari setiap 

rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang materi 

yang sedang 

dibahas 

 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 

6 % Buku  

1, 2, 3, 4 



  

 
KEMENTERIAN  PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS MULAWARMAN 
JURUSAN FISIKA 

PROGRAM STUDI GEOFISIKA 

No. Dok. :  

Tgl. Terbit :  

No. Revisi  :  

Hal : 11/14 

 

tugas) 

12 Mahasiswa dapat 

memahami jenis jenis 

aliran fluida, mampu 

menghitung laju 

aliran fluida, mampu 

mengidentifikasi jenis 

aliran yang berbeda. 

 Mampu menjelaskan 

konsep aliran fluida 

 Mampu menjelaskan 

penerapan persamaan 

kontinuitas untuk 

menghitung laju aliran 

fluida 

 Mampu menjelaskan 

pemakaian persamaan 

Bernoulli 

 Mampu menjelaskan 

faktor faktor yang 

mempengaruhi aliran 

bersifat laminer atau 

turbulen 

 Macam macam aliran 

fluida 

 Persamaan kontinuitas 

 Persamaan Bernoulli 

 Viscositas 

 Bilangan Reynolds 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian 

tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan mampu 

menjelaskan makna 

fisis dari setiap 

rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang materi 

yang sedang 

dibahas 

 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) 

6 % Buku  

1, 2, 3, 4 

13 Mahasiswa dapat 

memahami proses 

terjadinya 

kesetimbangan 

temperatur, 

memahami proses 

pemuaian benda, 

mampu menghitung 

muai panjang, muai 

 Mampu menjelaskan 

konsep kesetimbangan 

termal 

 Mampu menjelaskan 

pembentukan skala suhu 

dan proses pemuaian 

benda 

 Mampu menjelaskan 

proses perpindahan 

 Suhu 

 Skala suhu 

 Pemuaian benda 

 Kalor 

 Perpindahan kalor 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian 

tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan mampu 

menjelaskan makna 

fisis dari setiap 

rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap melalui 

observasi 

 Penilaian 

 Kemampuan 

komunikasi dalam 

melakukan presentasi 

(indikator: penguasaan 

materi, kemampuan 

menjelaskan, 

kemampuan 

menggunakan media, 

penguasaan dan 

6 % Buku  

1, 2, 3, 4 
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luas dan muai volume 

benda. Memahami 

cara perpindahan 

kalor. 

kalor produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang materi 

yang sedang 

dibahas 

pengelolaan kelas) 

 Keaktifan (indikator: 

jumlah pertanyaan / 

tanggapan, kualitas 

pertanyaan, ketepatan 

tanggapan / jawaban) 

 Kedisiplinan 

(kesungguhan dalam 

mengikuti 

perkuliahan, ketepatan 

waktu pengumpulan 

tugas) 

14 Mahasiswa dapat 

mendeskripsikan 

gejala  dan ciri ciri 

gelombang secara 

umum, mampu 

menurunkan 

persamaan 

gelombang dari 

hukum Newton 

 Mampu menjelaskan 

konsep gejala 

gelombang 

 Mampu menjelaskan 

persamaan gelombang 

yang diturunkan dari 

Hukum II Newton 

 Mampu menjelaskan 

jenis jenis gelombang 

 Gelombang 

 Persamaan 

gelombang 

 Gelombang air 

 Gelombang bunyi 

 Gelombang 

elektromagnetik 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian 

tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan mampu 

menjelaskan makna 

fisis dari setiap 

rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang materi 

yang sedang 

dibahas 

 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 

6 % Buku  

1, 2, 3, 4 
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tugas) 

15 Mahasiswa dapat 

mendeskripsikan sifat 

sifat gelombang 

secara umum 

 Mampu menjelaskan 

Prinsip superposisi 

 Mampu menjelaskan 

hubungan kecepatan 

dalam medium terhadap 

panjang gelombang 

 Mampu menjelaskan 

proses pemantulan dan 

pembiasan galombang 

 Prinsip superposisi 

 Dispersi 

 Refleksi dan Refraksi 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian 

tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan mampu 

menjelaskan makna 

fisis dari setiap 

rumusan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang materi 

yang sedang 

dibahas 

 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) 

6 % Buku  

1, 2, 3, 4 

16 UAS       8%  
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Tugas mahasiswa dan penilaiannya: 

1. Mengkaji skripsi yg sesuai   10% 

2. Menyusun (pra) proposal penelitian       40%  

3. Presentasi  (pra) proposal penelitian     10% 

4. UTS                                                        15% 
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