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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, dan memiliki nilai etika dan moral yang tinggi (S1). 

b. Memiliki sikap nasionalisme dengan mencintai bangsa dan tanah air serta menghargai keragaman budaya, etnik, agama dan 

kepercayaan orang lain (S2). 

c. Memiliki sikap kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, baik lokal, nasional hingga internasional (S3). 

d. Memiliki sikap profesional dan bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang oseanografi secara mandiri (S4). 

 

2. Ranah Keterampilan Umum 

a. Mampu berkomunikasi secara efektif baik tulisan maupun lisan serta mampu membangun relasi dalam skala yang lebih luas (KU1). 
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b. Mampu bekerjasama dan membagi tugas dalam tim berdasarkan kapasitas masing-masing (KU2). 

c. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif serta menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU3). 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang geofisika, berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data (KU4).        

e. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang di bawah tanggungjawabnya (KU5). 

 

3. Ranah Keterampilan Khusus 

a. Menguasai akusisi data metode oseanografi yang mencakup instalasi peralatan, pengaturan parameter akusisi, urutan perekaman atau 

pengambilan data, kontrol kuantitas dan kualitas data serta penyimpan data (KK1). 

b. Menguasai dan memahami secara rinci manajemen eksplorasi sumber daya alam energi dan mineral, mitigasi bencana dan lingkungan 

geologi (KK2). 

c. Menguasai proses pengolahan data dan pemodelan dengan menggunakan software berlisensi atau yang open source serta mampu 

menafsirkan kedalam pemahaman geologi (KK3). 

d. Mampu mengkomunikasikan hasil eksplorasi, analisis serta model geofisika dan penafsirannya melalui penyampaian hasil laporan 

ilmiah, presentasi dan poster pada berbagai event ilmiah (KK4). 

 

4. Ranah Pengetahuan 

a. Mengerti dan memahami langkah-langkah ilmiah akusisi data, pengolahan data dan interpretasi (PP4) 

b. Mengerti dan memahami IPTEKS berupa teknologi instrumentasi, informatika dan komputasi untuk dapat menganalisis dan 

menguantifikasi serta dapat memodelkan masalah-masalah kebumian (PP7) 

 

B. Capaian Pembelajaran MK :  

Mahasiswa mengenal dan memahami karakteristik gelombang laut, dan mampu melakukan prediksi gelombang serta menganalisis data 

gelombang. 
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C. PIP Unmul yang di Integrasikan:  

Menghasilkan karya ilmiah sains dalam bidang oseanografi dan aplikasinya terkait pengelolaan hutan hujan tropis. 

 

D. Deskripsi Mata Kuliah :  

Pengantar Gelombang Laut : Pengertian dan klasifikasi gelombang laut, Sejarah dan teori gelombang  laut,  Tinjau  ulang  persamaan 

hidrodinamika  dan analisis vektor teori gelombang amplitudo kecil : Penurunan teori Laplace dan penerapan syarat batas untuk solusi 

Laplace, Penurunan teori dispersif gelombang, Penyelesaian solusi gelombang berdiri dan berjalan, Gerak  partikel  air  akibat  gelombang :  

gerak orbital, perpindahan partikel, dan Medan tekanan, Transformasi gelombang : Perilaku parameter gelombang laut, Penjalaran, 

Konservasi energi, Fluks energi, Efek pendangkalan, Refraksi, refleksi & difraksi gelombang, Gelombang pecah, dan Pembentukan arus 

sejajar pantai, Mekanisme pembentukan  oleh  angin : Metoda  Phillips,  Jeffrys,  Svedrup, dan  Munk, Prediksi Gelombang  (wind  waves) :  

Pengenalan  parameter  angin,  fetch,  Model  prediksi metoda SMB dan WAM, Pengukuran & analisis data gelombang dan interpretasi : 

Metoda pengukuran dan pengolahan data statistik gelombang, Analisis Spektral, dan interpretasi hasil. 

  

E. Daftar Referensi  :  

1. Robert G. Dean and Robert A. Dalrymples, “Water Waves Mechanics for Engineer and Scientist”, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1984. 

2.  M.J. Tucker, “Waves in Ocean Engineering, Measurement, Analysis and Interpretation”, Ellis Horwoord,Limited, England, 1991. 

3. Stanislaw R. Massel, “Ocean Surface Waves”: Their Physics and Predition “, World Scientific Publishing Ltd., London 1996. 

4. Le Mehuté, B., (1976): “An Introduction to hydrodynamics, and water waves”, Springer Verlag, 315 hal. 
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GELOMBANG LAUT  

Pertemuan 

Ke 

Kemampuan khusus 

(Sub-CPMK) 

Materi Pokok 

(Bahan Kajian) 

Metode /Model 

Pembelajaran 

Penilaian 
Bobot Referensi 

Jenis Kriteria 

1 Mengerti dan dapat menjelaskan 

klasifikasi gelombang laut dan sejarah 

dan teori gelombang laut 

Pengantar Gelombang Laut : Definisi 

dan klasifikasi gelombang laut sejarah 

dan teori gelombang laut 

- Ceramah,  

- Tanya-

Jawab, 

- Diskusi,  

- Penugasan 

 

Tes tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

observasi 

- Penilaian produk berupa 

hasil eksplorasi tentang 

materi yang sedang dibahas 

- Ketepatan 

tanggapan/jawaban 

- Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, ketepatan 

waktu pengumpulan tugas) 

2.8 % Buku : 1, 2 

2 Mengerti dan memahami kembali 

hidrodinamika dan analisis vektor 

Pengantar Gelombang Laut 

(lanjutan): 

Tinjau ulang persamaan 

hidrodinamika dan analisis vektor 

Ceramah, 

diskusi, tanya-

jawab,  

Model 

pembelajaran : 

TTW 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

- Kemampuan komunikasi 

dalam melakukan 

presentasi 

- Keaktifan  

- Kedisiplinan  

- Kuis (indikator: ketepatan 

jawaban)  

- Kertas tugas 

6 % Buku : 1,2 

3 Mengerti dan memahami serta 

mampu menurunkan teori Laplace 

dan penerapan syarat batas untuk 

mendapatkan solusi Laplace. 

Teori Gelombang Amplitudo Kecil : 

Penurunan teori Laplace 

Penerapan Syarat Batas untuk solusi 

Laplace. 

Ceramah, 

diskusi, tanya-

jawab,  

Model 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses dan 

tertulis melalui observasi 

dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

2.8 % Buku : 1, 2 
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Mempraktekan cara 

pengklasifikasikan gelombang serta 

penerapan syarat batas untuk 

mendapatkan solusi Laplace 

Praktikum Penerapan syarat batas 

untuk solusi Laplace (gelombang 

berdiri dan berjalan). 

 

pembelajaran : 

TTW 

observasi 

- Kemampuan komunikasi 

dan matematis dalam 

melakukan presentasi 

- Keaktifan  

- Kedisiplinan  

4 Mengerti dan memahami serta 

mampu menurunkan solusi dispersif 

gelombang 

Teori Gelombang Amplitudo Kecil 

(Lanjutan) : 

Penurunan teori dispersif gelombang 

- Ceramah,  

- Tanya-Jawab, 

- Diskusi,  

- Penugasan 

 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

observasi 

- Penilaian produk berupa 

hasil eksplorasi tentang 

materi yang sedang dibahas 

- Ketepatan 

tanggapan/jawaban 

- Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, ketepatan 

waktu pengumpulan tugas) 

2.8 % Buku : 1,2 

5 Mengerti dan memahami gelombang 

berdiri dan gelombang berjalan 

Mempraktekan cara solusi 

gelombang, baik gelombang berdiri 

maupun gelombang berjalan 

- Gelombang berdiri 

- Gelombang berjalan 

- Praktikum penyelesaian solusi 

gelombang, gelombang berdiri dan 

berjalan 

Ceramah, 

diskusi, tanya-

jawab,  

Model 

pembelajaran : 

TTW 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses dan 

tertulis melalui observasi 

dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

observasi 

- Kemampuan komunikasi 

dan matematis dalam 

melakukan presentasi 

- Keaktifan  

- Kedisiplinan  

2.8 %  

Buku : 1,2,3 

6 Mengerti dan memahami gelombang 

berdiri dan gelombang berjalan 

Gerak Partikel Air akibat Gelombang 

:  

Ceramah, 

diskusi, tanya-

Tertulis, 

uraian 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

2.8 % Buku : 1,2,3 
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Mempraktekan cara solusi 

gelombang, baik gelombang berdiri 

maupun gelombang berjalan 

Gerak orbital air, Perpindahan 

partikel, dan Medan tekanan 

jawab,  

Model 

pembelajaran : 

TTW 

subyektif - Kemampuan komunikasi 

dalam melakukan 

presentasi 

- Keaktifan  

- Kedisiplinan 

- Kertas tugas 

7 Mengerti dan memahami energi dan 

fluks energi serta konservasi energi 

gelombang 

Transformasi Gelombang dari 

Perairan Dalam menuju ke dangkal : 

Perilaku parameter gelombang laut 

Konservasi Energi gelombang laut 

Fluks energi gelombang laut 

Ceramah, 

diskusi, tanya-

jawab,  

Model 

pembelajaran : 

TTW 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

- Kemampuan komunikasi 

dalam melakukan 

presentasi 

- Keaktifan  

- Kedisiplinan 

- Kertas tugas 

2.8% 

 

Buku : 1,2,3 

 

8 -  -   

9 Mengerti dan memahami 

penjalaran gelombang serta efek 

shoaling dan refraksi. 

Mempraktekan cara perhitungan fluks 

energi serta efek shoaling dan 

refraksi gelombang 

 

Transformasi Gelombang dari 

Perairan Dalam menuju ke dangkal 

(lanjutan) :  

Penjalaran gelombang 

Efek shoaling pada gelombang laut 

Refraksi gelombang  

Praktikum transformasi gelombang 

dari perairan dalam ke perairan 

dangkal 

Ceramah, 

diskusi, tanya-

jawab,  

Model 

pembelajaran : 

TTW 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

observasi 

- Penilaian jurnal belajar 

- Kemampuan komunikasi 

dalam melakukan 

presentasi 

- Keaktifan  

- Kedisiplinan 

- Resume 

5.5 % Buku : 1,2,3 

10 Mengerti dan memahami difraksi 

gelombang dan gelombang pecah 

serta arus sejajar pantai 

Transformasi Gelombang dari Perairan 

Dalam menuju ke dangkal 

(lanjutan) 

Difraksi gelombang 

Gelombang pecah dan arus sejajar 

Ekskursi 

lapangan  

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

observasi 

- Penilaian jurnal belajar 

5.5 % Buku: 1,2,3 
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pantai - Keaktifan  

- Kedisiplinan  

- Jurnal belajar 

11  Mengerti dan memahami teori 

pembentukan gelombang, serta 

parameter input seperti angin dan 

fetch. 

- Prediksi gelombang  

- Teori  peramalan gelombang Laut 

- Pengenalan parameter angin dan 

daerah pembentukan gelombang 

Ceramah, 

diskusi, tanya-

jawab,  

Model 

pembelajaran : 

TTW 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

observasi 

- Penilaian jurnal belajar 

- Kemampuan komunikasi 

dalam melakukan 

presentasi 

- Keaktifan  

- Kedisiplinan 

- Periksa catatan 

3.5 % Buku: 1,2,3 

12 Mengerti dan dapat menjelaskan 

tentang global change dan 

dampaknya.  

Mengerti dan memahami metoda 

yang digunakan dalam peramalan 

gelombang. 

Mempraktekan metoda peramalan 

gelombang baik secara grafis maupun 

analitik dan numerik 

- Ceramah,  

- Tanya-Jawab, 

- Diskusi,  

- Penugasan 

 

Menerima 

penjelasan 

tentang 

analisisi 

data dan 

interpretasi-

nya. Diskusi 

kelompok 

mengenai 

pembuatan 

pembahasan   

mengenai 

sebuah 

artikel. 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

observasi 

- Penilaian produk berupa 

hasil eksplorasi tentang 

materi yang sedang dibahas 

- Ketepatan 

tanggapan/jawaban 

- Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, ketepatan 

waktu pengumpulan tugas) 

5.5 % Buku : 

1,2,3,4 

13 Mengerti dan memahami cara 

pengukuran gelombang serta cara 

pengolahan data dengan metoda 

Pengukuran & analisis data 

gelombang laut serta 

interpretasinya (lanjutan) :  

Ceramah, 

diskusi, tanya-

jawab,  

Menerima 

penjelasan 

tentang 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

2.8 % Buku 

:1,2,3,4 
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statistik dan interpretasinya Metoda pengukuran gelombang 

laut  

Metoda pengolahan data statistik 

gelombang dan interpretasi hasil 

Model 

pembelajaran : 

TTW 

analisisi 

data dan 

interpretasi-

nya. Diskusi 

kelompok 

mengenai 

pembuatan 

pembahasan   

mengenai 

sebuah 

artikel. 

observasi 

- Penilaian produk berupa 

hasil eksplorasi tentang 

materi yang sedang dibahas 

- Ketepatan 

tanggapan/jawaban 

- Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, ketepatan 

waktu pengumpulan tugas) 

14 Mengerti dan memahami serta 

mampu menganalisis data dengan 

metoda spektral dan interpretasi 

hasil. 

Mempraktekan cara pengolahan data 

gelombang dengan metoda statistik 

dan spektrum serta mampu 

menginterpretasi hasil-hasil 

olahannya 

Pengukuran & analisis data 

gelombang laut serta interpretasinya 

Metoda pengolahan data analisis 

spektral gelombang dan interpretasi 

hasil. 

Praktikum pengolahan data 

gelombang dengan metoda statistik 

dan spektrum 

Ceramah, 

diskusi, tanya-

jawab,  

Model 

pembelajaran : 

TTW 

Menerima 

penjelasan 

tentang 

analisisi 

data dan 

interpretasi-

nya. Diskusi 

kelompok 

mengenai 

pembuatan 

pembahasan   

mengenai 

sebuah 

artikel. 

- Penilaian proses melalui 

observasi dan penugasan 

- Penilaian sikap melalui 

observasi 

- Penilaian produk berupa 

hasil eksplorasi tentang 

materi yang sedang dibahas 

- Ketepatan 

tanggapan/jawaban 

Kedisiplinan (kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, ketepatan 

waktu pengumpulan tugas) 

2.8 % Buku 

:1,2,3,4 

15 Mengkaji ulang pemahaman tentang 

topik-topik gelombang laut serta 

aplikasinya 

Tinjau ulang seluruh sub topik 

yang telah dipelajari : 

Mengkaji dan mendiskusikan 

seluruh bahan kuliah serta 

keterkaitan antar sub-topik 

  -   Buku : 

1,2,3,4 

16  35%  
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