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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 professional 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 geofisika 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 :  

Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan prinsip mekanika dalam bentuk persamaan yang lebih umum sehingga memiliki 

wawasan yang lebih luas dalam menganalisis gerak suatu sistem mekanis dengan menggunakan persamaan Lagrange dan Hamilton. 
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C. PIP Unmul yang di Integrasikan :  

Menghasilkan karya ilmiah sains yang berkaitan dengan mekanika klasik dan aplikasinya terkait pengelolaan hutan hujan tropis. 

 

D. Deskripsi Mata Kuliah :  

Mekanika adalah ilmu tentang gerak benda. Pengajaran mata kuliah ini secara umum berbasis pada Hukum Newton yang bertumpu pada 

eksistensi gaya dan implementasinya. Namun materi yang diberikan lebih komprehensif, lebih formal dan lebih terintegrasi. Materi pokok 

yang dibahas pada  perkuliahan ini adalah Dinamika Partikel Satu Dimensi, Osilator Harmonik, Sistem-sistem Osilasi, Gerak dalam Dua dan 

Tiga Dimensi, Gaya Sentral, Gaya dan Potensial Gravitasi, Sistem Partikel, dan Benda Tegar I. 

 

E. Daftar Referensi  :  

1. Murray R. Spiegel, “Schaum Outline of Theory and Problem Theoritical Mechanics”, SI (Metric) Edition, McGraw-Hill International 

Book Company, Singapore. 

2. Yung-Kuo Lim, 2002, Problems and Solutions on Mechanics, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, Singapore. 

3. H. Goldstein, 2000, Classical Mechanics 3rd Edition, Addison Wesley, New York. 

4. Atam P. Arya, 1998, Introduction to Classical Mechanics 2nd Edition, Prentice-Hall International. 
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Pertemuan 

Ke 

Kemampuan khusus 

(Sub-CPMK) 
Indikator 

Materi Pokok 

(Bahan Kajian) 

Metode /Model 

Pembelajaran 

Pengalaman 

Belajar 

Penilaian 
Bobot Referensi 

Jenis Kriteria 

1 Mahasiswa 

diharapkan dapat 

merumuskan 

persamaan yang 

berkaitan dengan 

dinamika partikel 

satu dimensi dan 

menentukan 

solusinya 

Mampu merumuskan 

persamaan yang 

berkaitan dengan 

dinamika partikel satu 

dimensi dan menentukan 

solusinya 

Dinamika Partikel Satu 

Dimensi 

 Gerak oleh Gaya 

Konstan 

 Gerak oleh Gaya 

Bergantung Waktu 

 Gerak oleh Gaya 

Bergantung 

Kecepatan 

 Gerak oleh Gaya 

Bergantung Posisi 

 

 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 

6 % Buku 1, 2, 

3, 4 
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pengumpulan 

tugas) 

2 Mahasiswa 

diharapkan dapat 

merumuskan 

persamaan yang 

berkaitan dengan 

dinamika partikel 

satu dimensi dan 

menentukan 

solusinya 

Mampu merumuskan 

persamaan yang 

berkaitan dengan 

dinamika partikel satu 

dimensi dan menentukan 

solusinya 

Dinamika Partikel Satu 

Dimensi 

 Gerak oleh Gaya 

Hooke 

 Variasi g dalam 

Medan Gravitasi 

 Ceramah 

 Demonstrasi 

 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) 

3 Mahasiswa 

diharapkan dapat 

merumuskan 

persamaan yang 

berkaitan dengan 

osilator harmonik dan 

menentukan 

solusinya 

Mampu merumuskan 

persamaan yang 

berkaitan dengan osilator 

harmonik dan 

menentukan solusinya 

Osilator Harmonik 

 Osilasi Linier dan 

Non-Linier 

 Osilator Harmonik 

Linier 

 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 
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4 Mahasiswa 

diharapkan dapat 

merumuskan 

persamaan yang 

berkaitan dengan 

osilator harmonik dan 

menentukan 

solusinya 

Mampu merumuskan 

persamaan yang 

berkaitan dengan osilator 

harmonik dan 

menentukan solusinya 

Osilator Harmonik 

 Osilator Harmonik 

Teredam (OHT) 

 Faktor Kualitas OHT 

 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/tangga

pan, kualitas 

pertanyaan, 

ketepatan 

tanggapan / 

jawaban) 

 Kedisiplinan 

(kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, 

ketepatan waktu 

pengumpulan 

tugas) 

6 % Buku 1, 2, 

3, 4 

5 Mahasiswa 

diharapkan dapat 

merumuskan 

Mampu merumuskan 

persamaan yang 

berkaitan dengan osilator 

Osilator Harmonik 

 Osilator Harmonik 

 Ceramah 

 Diskusi 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

 Penilaian 

proses 

 Kemampuan 

komunikasi dalam 

6 % Buku 1, 2, 

3, 4 
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persamaan yang 

berkaitan dengan 

osilator harmonik dan 

menentukan 

solusinya 

harmonik dan 

menentukan solusinya 

Paksa (OHP) 

 Amplitudo dan energi 

resonansi OHP 

 Tanya-jawab 

 Pemberian 

tugas 

proses penurunan 

rumusan, dan mampu 

menjelaskan makna 

fisis dari setiap 

rumusan 

melalui 

observasi dan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang materi 

yang sedang 

dibahas 

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 Mahasiswa 

diharapkan dapat 

merumuskan 

persamaan yang 

Mampu merumuskan 

persamaan yang 

berkaitan dengan sistem-

sistem osilasi dan 

Sistem-sistem Osilasi 

 Osilasi Harmonik 

dalam rangkaian 

listrik 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi dan 

 Kemampuan 

komunikasi dalam 

melakukan 

presentasi 

6 % Buku 1, 2, 

3, 4 
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berkaitan dengan 

sistem-sistem osilasi 

dan mencari 

solusinya 

mencari solusinya  Prinsip superposisi 

dan deret Fourier 

 Pemberian 

tugas 

rumusan, dan mampu 

menjelaskan makna 

fisis dari setiap 

rumusan 

penugasan 

 Penilaian 

sikap melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang materi 

yang sedang 

dibahas 

(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) 

7 Mahasiswa 

diharapkan dapat 

merumuskan dan 

menyelesaikan 

persoalan yang 

berkaitan dengan 

Mampu merumuskan dan 

menyelesaikan persoalan 

yang berkaitan dengan 

gerak dalam dua dan tiga 

dimensi 

Gerak dalam Dua dan 

Tiga Dimensi 

 Sistem koordinat 

berbeda dalam 

kinematika 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Tanya-jawab 

 Pemberian 

tugas 

Mendengarkan 

penjelasan dosen, 

aktif melakukan 

proses penurunan 

rumusan, dan mampu 

menjelaskan makna 

 Penilaian 

proses 

melalui 

observasi dan 

penugasan 

 Kemampuan 

komunikasi dalam 

melakukan 

presentasi 

(indikator: 

penguasaan 

6 % Buku 1, 2, 

3, 4 
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gerak dalam dua dan 

tiga dimensi 

 Fungsi energi 

potensial 

 Torque 

fisis dari setiap 

rumusan 

 Penilaian 

sikap melalui 

observasi 

 Penilaian 

produk 

berupa hasil 

eksplorasi 

tentang materi 

yang sedang 

dibahas 

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) 

8 UTS       8%  
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9 Mahasiswa 

diharapkan dapat 

merumuskan dan 

menyelesaikan 

persoalan yang 

berkaitan dengan 

gerak dalam dua dan 

tiga dimensi 

Mampu merumuskan dan 

menyelesaikan persoalan 

yang berkaitan dengan 

gerak dalam dua dan tiga 

dimensi 

Gerak dalam dua dan 

tiga dimensi 

 Dinamika dalam tiga 

dimensi 

 Osilator harmonik 

dalam dua dan tiga 

dimensi 

 Gerak peluru / 

parabola 

 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/tangga

pan, kualitas 

pertanyaan, 

ketepatan 

tanggapan / 

jawaban) 

 Kedisiplinan 

(kesungguhan 

dalam mengikuti 

perkuliahan, 

ketepatan waktu 

pengumpulan 

tugas) 

6 % Buku 1, 2, 

3, 4 
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10 Mahasiswa 

diharapkan dapat 

menjelaskan 

penurunan rumusan 

terkait gaya sentral 

Mampu menjelaskan 

penurunan rumusan terkait 

gaya sentral 

Gaya Sentral 

 Energi potensial gaya 

sentral 

 Gerak gaya sentral 

sebagai satu benda 

 Sifat-sifat umum gerak 

di bawah pengaruh 

gaya sentral 

 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 
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11 Mahasiswa 

diharapkan dapat 

menjelaskan 

penurunan rumusan 

terkait gaya sentral 

Mampu menjelaskan 

penurunan rumusan 

terkait gaya sentral 

Gaya Sentral 

 Persamaan gerak 

gaya sentral 

 Orbit-orbit medan 

gaya sentral dan 

potensial efektif 

 Orbit-orbit dalam 

pengaruh gaya-gaya 

yang nilainya 

berbanding terbalik 

dengan kuadrat jarak 

 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 
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12 Mahasiswa 

diharapkan dapat 

menjelaskan 

penurunan rumusan 

terkait gaya sentral 

serta gaya dan 

potensial gravitasi 

Mampu menjelaskan 

penurunan rumusan 

terkait gaya sentral serta 

gaya dan potensial 

gravitasi 

Gaya Sentral 

 Hukum-hukum kepler 

tentang gerak 

planetarium 

 

Gaya dan Potensial 

Gravitasi 

 Hukum gravitasi 

universal Newton 

 Medan dan potensial 

gravitasi 

 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 
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13 Mahasiswa 

diharapkan dapat 

merumuskan 

penjabaran gaya dan 

potensial gravitasi 

Mampu merumuskan 

penjabaran gaya dan 

potensial gravitasi 

Gaya dan Potensial 

Gravitasi 

 Garis-garis gaya dan 

bidang ekipotensial 

 Hukum Gauss untuk 

medan gravitasi 

 Persamaan medan 

gravitasi 

 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 
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14 Mahasiswa 

diharapkan dapat 

menjelaskan rumusan 

yang berkaitan 

dengan sistem 

partikel 

Mampu menjelaskan 

rumusan yang berkaitan 

dengan sistem partikel 

Sistem Partikel 

 Pusat massa  

 Kekekalan momentum 

linier  

 Kekekalan momentum 

sudut  

 Kekekalan energi  

 Tumbukan elastik dan 

tak elastik 

 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 
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15 Mahasiswa 

diharapkan dapat 

merumuskan  dan 

menggunakan 

persamaan pusat 

massa, momen 

inersia, dan 

kesetimbangan benda 

tegar 

Mampu merumuskan  dan 

menggunakan persamaan 

pusat massa, momen 

inersia, dan 

kesetimbangan benda 

tegar 

Benda Tegar I 

 Pusat massa 

 Momen inersia 

 Keseimbangan 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 

16 UAS       8%  
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