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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL – Prodi yang dibebankan pada MK 
CPL-3 Menunjukkan sikap professional dalam aktualisasi bidang Fisika baik secara mandiri maupun kelompok yang dilandasi semangat 

kewirausahaan dalam wawasan lingkungan dan pertanian industrial 
CPL-6 Menerapkan metodologi penelitian dalam ilmu fisika dan aplikasinya dalam 6 bidang unggulan kelompok riset (Biofisika, Geofisika 

Lingkungan dan Sumberdaya Mineral, Komputasi Material Terapan dan Energi, Material Maju, Nondestruktif Elektronika dan 
Instrumentasi, Instrumentasi Komputasi Optoelektronika) 

CPL-9 Menguasai teknik laboratorium umum untuk dapat memecahkan permasalahan fisika secara umum dan khususnya dalam konteks 
lingkungan dan pertanian industrial 

CPL-10 Menguasai metode eksperimen untuk dapat memecahkan permasalahan fisika secara umum dan khususnya dalam konteks 
lingkungan dan pertanian industrial 

CPL-11 Memiliki keterampilan dalam analisis data untuk dapat memecahkan permasalahan fisika secara umum dan khususnya dalam 
konteks lingkungan dan pertanian industrial 

Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) 
CPMK-1 Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (3.b) 



CPMK-2 Mahasiswa telah memperoleh pengetahuan dasar yang relevan dengan ilmu fisika yaitu bidang ilmu dasar (Biologi, Kimia, dan 
Matematika) (6.a) 
Mahasiswa mampu mendapatkan, menafsirkan, dan mengevaluasi data ilmiah dan teknis, untuk menarik kesimpulan yang tepat, 
dengan memperhatikan etika ilmiah, teknis dan etis (6.d) 
Mahasiswa mampu memecahkan masalah alam secara ilmiah dan teknis secara independen, dan mampu mempresentasikan hasilnya 
(6.e) 

CPMK-3 Mahasiswa mampu menggunakan alat-alat dasar laboratorium Fisika dengan benar dan aman untuk menunjang pelaksanaan praktikum 
yang lebih lanjut (9.a) 
Mahasiswa memahami penggunaan alat-alat praktikum Fisika Klasik, Fisika Modern, Fisika Instrumentasi, Fisika Komputasi dengan 
benar dan aman (9.b) 

CPMK-4 Mahasiswa mampu menyiapkan serta melakukan percobaan Fisika Klasik, Fisika Modern, Fisika Instrumentasi dan Fisika Komputasi 
(10.a) 

CPMK-5 Mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data serta membuat model fisis yang sesuai dengan percobaan terkait (11.a) 
Mahasiswa mampu melaporkan hasil percobaan atau penelitian secara tertulis (11.c) 

CPL CPMK Sub-CPMK 
3 CPMK-1 1. Menunjukkan  secara  tepat  dan  runtut  bagaimana  cara  merumuskan  solusi  dari permasalahan fisika sebagai 

pengembangan dari konsep-konsep dasar dalam diskusi dan presentasi di kelas. 
6 CPMK-2 2. Mampu menerapkan teorema-teorema dalam fungsi variabel kompleks pada fenomena-fenomena fisika, kemudian 

merumuskan merumuskan persamaan matematika yang relevan terkait dengan fenomena-fenomena tersebut 
melalui pembelajaran kontekstual (observasi) 

3. Mampu menerapkan teorema-teorema dalam transformasi integral pada fenomena-fenomena fisika, kemudian 
merumuskan merumuskan persamaan matematika yang relevan terkait dengan fenomena-fenomena tersebut 
melalui pembelajaran kontekstual (observasi) 

4. Mampu menerapkan teorema-teorema dalam persaman differensial parsial dan metode numerik pada fenomena-
fenomena fisika, kemudian merumuskan merumuskan persamaan matematika yang relevan terkait dengan 
fenomena-fenomena tersebut melalui pembelajaran kontekstual (observasi) 

9 CPMK-3 5. Menganalisis lembar kerja studi kasus pada penyelesaian beberapa fenomena fisika melalui model pembelajaran 
CaseMethod 



 10 CPMK-4 6. Menujukkan laporan mandiri hasil studi kasus penyelesaian beberapa fenomena fisika melalui model pembelajaran 
TeamProjectBased 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Komputasi I diberikan dasar dasar bahasa pemrograman serta metode numerik, sedangkan Fisika Komputasi I ini akan memberikan bekal metode 
metode komputasi yang dapat diterapkan pada berbagai problem fisika yang ada mulai dari fisika klasik sampai fisika modern. Matakuliah disusun 
sesuai dengan perkembangan jaman (revolusi industri 4.0) dimana pada saat ini bahasa pemrograman python menjadi bahasa yang sangat populer 
digunakan bagi para pengembangan program/aplikasi. Oleh karena itu pada Fisika Komputasi I ini problem problem fisika yang diberikan akan 
diselesaikan dengan bantuan bahasa python. Untuk dapat memenuhi perkembangan jaman maka materi belajar dalam matakuliah ini telah 
disusun dengan format OBE (outcome based education) dan diupayakan dapat mendukung program MBKM. 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1. Kontrak Perkuliahan 
2. Pengantar fisika komputasi 
3. Perangkat Kerja Fisika Komputasi 
4. Sistem Operasi 
5. Perintah-perintah LINUX dan DOS 
6. Bahasa Pemrograman C++ 
7. Bahasa Pemrograman Frtran 
8. Bahasa Pemrograman Phyton 
9. Bahasa Pemrograman Gnuplot/LabPlot 
10. Metode Numerik  
11. Studi Kasus 

Metode Penilaian 
dan kaitan dengan 
CPMK 

 

Komponen/Metode Penilaian 
Persentase 
(%) 

CPMK 
Media 

1 2 3 
Tugas: Diskusi melalui LKM (Sub- CPMK 1 
dan Sub-CPMK 3) 

20 √   LKM 1_Pendahuluan 

Tugas: Presentasi PjBL (Sub- CPMK 1 dan 
Sub-CPMK 4) 

20 √   RTM 1_Pengamatan dan Praktek  

UTS dan UAS 60 √ √ √ Rubrik Soal 
 

Pustaka Utama  1 Said, M.L. 2015. Buku Dasar Komputasi Fisika. Makassar: Alauddin University Press. 



2 Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., & Flannery, B, P., 2007, Numerical Recipes,The Art of Scientific 
Computing, 3rd edition, Cambridge University Press. 

3 Vesely, F. J., 2001, Computational Physics, An Introduction, Springer USA  
4 Koonin, S. E., & Meredith, D. G., 1990, Computational Physics, second edition, Perseus Book. 

Pustaka 
Pendukung 

1. Computational Problems for Physics With Guided Solutions Using Python Rubin H. Landau, Manuel José Páez 
https://www.pdfdrive.com/computational-problems-for-physics-with-guided-solutions-using-python-series-in-
computational-physics- e176248451.html 

2. https://pythonnumericalmethods.berkeley.edu/notebooks/chapter24.02-Discrete-Fourier-Transform.html 
Media 
Pembelajaran 

Software Hardwere  
1. Microsoft Office 
2. e-learning UNEJ 
3. Zoom 
4. Python 
5. Linux 

1. Microsoft Office 
2. e-learning UNEJ 
3. ZooM 
4. Python 
5. Linux 

Team Teaching - 
Matakuliah 
Prasarat 

Fisika Matematika 1 dana 2 

CPMK Sub CPMK  
(sebagai kemampuan akhir 

yang diharapkan) 
Penilaian 

Bantuk Pembelajaran; Metode 
Pembelajaran; Penugasan;  

[Estimasi Waktu] 

Materi 
Pembelajaran 

[Pustaka] 
Indikator Komponen  Bobot (%) luring Daring 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Minggu Ke-1, dan Ke-2 
 
CPMK 1 

Sub-CPMK 1 
Menunjukkan  secara  
tepat  dan  runtut  
bagaimana  cara  
merumuskan  solusi  dari 
permasalahan fisika 

• Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menyelesaikan 
permasalahan, 
menganalisis dan 

Ketepatan dan 
penguasaan 
materi Metode: 
Non Tes 
(Dokumen) 

5 Membaca RPS, 
silabus dan kontrak 
di MMP   
Tugas:  

• Interaksi virtual 
• Forum diskusi:  

Keterkaitan Isi video 
dengan MK 
• Interaksi virtual 
• Forum diskusi:  

Pentingnya 
Komputasi Fisika 
dalam 
Perkembangan Sains 
dan Teknologi 

http://www.pdfdrive.com/computational-problems-for-physics-with-guided-solutions-using-python-series-in-computational-physics-
http://www.pdfdrive.com/computational-problems-for-physics-with-guided-solutions-using-python-series-in-computational-physics-


sebagai pengembangan 
dari konsep-konsep dasar 
dalam diskusi dan 
presentasi di kelas. 

memahami 
konsepnya 

• Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengerjakan soal 
dan 
mendeskripsikan 
mekanisme 
reaksi dengan 
tepat 

Membaca materi 
yang tersedia di 
MMP (PPT, e-Book 
 
[PT+BM:(1+1) x 

(2x60”) 
 

Tugas:  
Membaca materi 
yang tersedia di 
MMP (PPT, e-Book)  
 
 
[PT+BM:(1+1) x 
(2x60”) 

Keterkaitan Isi video 
dengan MK 
Kuliah dan diskusi 
via zoom dan/atau  
forum diskusi di 
sister 

 
Mengerjakan LKM  
 
e-learning SISTER UNEJ 
http: https://e-
learning.unej.ac.id 
 
[TM: 1x(2x50”)] 

 

Fisika Komputasi: 
hal-hal yang sudah 
dicapai, kendala-
kendala dan ide-ide 
baru untuk 
pengembangannya 
Fisikawan-Fisikawan 
penting pada 
perkembangan 
Fisika Komputasi 
Fisika Klasik dan 
Fisika Modern 
Bahasa 
Pemrograman 
Metode Numerik 
Secara Umum 

Minggu Ke-3 

 
CPMK 1 

Sub-CPMK 1 
Menunjukkan  secara  
tepat  dan  runtut  
bagaimana  cara  
merumuskan  solusi  dari 
permasalahan fisika 
sebagai pengembangan 
dari konsep-konsep dasar 
dalam diskusi dan 
presentasi di kelas. 

• Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menyelesaikan 
permasalahan, 
menganalisis dan 
memahami 
konsepnya 

• Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengerjakan soal 
dan 
mendeskripsikan 
mekanisme 

Ketepatan dan 
penguasaan 
materi Metode: 
Non Tes 
(Dokumen) 

5 Tugas:  
Membaca materi 
yang tersedia di 
MMP (PPT, e-Book 
 
[PT+BM:(1+1) x 

(2x60”) 
 

Tugas:  
Membaca materi 
yang tersedia di 
MMP (PPT, e-Book)  
 

• Interaksi virtual 
• Forum diskusi:  

Keterkaitan Isi video 
dengan MK 
• Interaksi virtual 
• Forum diskusi:  

Keterkaitan Isi video 
dengan MK 
Kuliah dan diskusi 
via zoom dan/atau  

Komputasi Serial 
Komputasi Paralel 
Sistem Operasi 
Bahasa 
Pemrograman 
C++ 
Fortran 
Python 
Fisika Material 
Fisika Nuklir dan 
Reaktor 

https://e-learning.unej.ac.id/
https://e-learning.unej.ac.id/


reaksi dengan 
tepat 

 
[PT+BM:(1+1) x 
(2x60”) 

forum diskusi di 
sister 

 
Mengerjakan LKM  
 
e-learning SISTER UNEJ 
http: https://e-
learning.unej.ac.id 
 
[TM: 1x(2x50”)] 

Elektromagnetika 
Geofisika 
Biofisika 
xcel/Spreadsheet 
Gnuplot 
Labplot 
Program-program 
Lisensi dan Free yang 
dapat digunakan 
untuk riset 
komputasi 
 

Minggu Ke-4 dan Ke-5 
CPMK-2 Sub-CPMK 2,3 dan 4 

Mampu menerapkan 
teorema-teorema dalam 
fungsi variabel kompleks 
pada fenomena-fenomena 
fisika, kemudian 
merumuskan merumuskan 
persamaan matematika 
yang relevan terkait 
dengan fenomena-
fenomena tersebut melalui 
pembelajaran kontekstual 
(observasi) 
 
Mampu menerapkan 
teorema-teorema dalam 

• Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menyelesaikan 
permasalahan, 
menganalisis dan 
memahami 
konsepnya 

• Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengerjakan soal 
dan 
mendeskripsikan 
mekanisme 
reaksi dengan 
tepat 

Ketepatan dan 
penguasaan 
materi Metode: 
Non Tes 
(Dokumen) 

10 Tugas:  
Membaca materi 
yang tersedia di 
MMP (PPT, e-Book)  
Membuat ringkasan 
dalam bentuk ppt 
 
[PT+BM:(1+1) x 
(2x60”) 

• Interaksi virtual 
• Forum diskusi:  

Keterkaitan Isi video 
dengan MK 
• Interaksi virtual 
• Forum diskusi:  

Keterkaitan Isi video 
dengan MK 
Kuliah dan diskusi 
via zoom dan/atau  
forum diskusi di 
sister 

 
Mengerjakan LKM  
 
e-learning SISTER UNEJ 

Sistem DOS, Operasi 
Windows dan Linux 
 
Instalasi Windows 
dan Linux 
 
Virtual Machine 
 
Bahasa Pemrogaman 
C++ 
 
Download dan 
Instalasi 
 
Membuat Program 
dalam Bahasa C++ 

https://e-learning.unej.ac.id/
https://e-learning.unej.ac.id/


transformasi integral pada 
fenomena-fenomena fisika, 
kemudian merumuskan 
merumuskan persamaan 
matematika yang relevan 
terkait dengan fenomena-
fenomena tersebut melalui 
pembelajaran kontekstual 
(observasi) 
 
Mampu menerapkan 
teorema-teorema dalam 
persaman differensial 
parsial dan metode 
numerik pada fenomena-
fenomena fisika, kemudian 
merumuskan merumuskan 
persamaan matematika 
yang relevan terkait 
dengan fenomena-
fenomena tersebut melalui 
pembelajaran kontekstual 
(observasi) 

http: https://e-
learning.unej.ac.id 
 
[TM: 1x(2x50”)] 

 

Minggu Ke-6 dan Ke-7 
CPMK-2 Sub-CPMK 2,3 dan 4 

Mampu menerapkan 
teorema-teorema dalam 
fungsi variabel kompleks 
pada fenomena-fenomena 

• Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menyelesaikan 
permasalahan, 
menganalisis dan 

Ketepatan dan 
penguasaan 
materi Metode: 
Non Tes 
(Dokumen) 

10 Tugas:  
Membaca materi 
yang tersedia di 
MMP (PPT, e-Book)  

• Interaksi virtual 
• Forum diskusi:  

Keterkaitan Isi video 
dengan MK 
• Interaksi virtual 

Bahasa 
Pemrograman 
Fortran 
Download dan 
Instalasi 

https://e-learning.unej.ac.id/
https://e-learning.unej.ac.id/


fisika, kemudian 
merumuskan merumuskan 
persamaan matematika 
yang relevan terkait 
dengan fenomena-
fenomena tersebut melalui 
pembelajaran kontekstual 
(observasi) 
 
Mampu menerapkan 
teorema-teorema dalam 
transformasi integral pada 
fenomena-fenomena fisika, 
kemudian merumuskan 
merumuskan persamaan 
matematika yang relevan 
terkait dengan fenomena-
fenomena tersebut melalui 
pembelajaran kontekstual 
(observasi) 
 
Mampu menerapkan 
teorema-teorema dalam 
persaman differensial 
parsial dan metode 
numerik pada fenomena-
fenomena fisika, kemudian 
merumuskan merumuskan 
persamaan matematika 

memahami 
konsepnya 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengerjakan soal 
dan 
mendeskripsikan 
mekanisme reaksi 
dengan tepat 

Membuat ringkasan 
dalam bentuk ppt 
 
[PT+BM:(1+1) x 
(2x60”) 

• Forum diskusi:  
Keterkaitan Isi video 
dengan MK 
Kuliah dan diskusi 
via zoom dan/atau  
forum diskusi di 
sister 

 
Mengerjakan LKM  
 
e-learning SISTER UNEJ 
http: https://e-
learning.unej.ac.id 
 
[TM: 1x(2x50”)] 

 

Membuat Program 
dalam Bahasa 
Fortran 

https://e-learning.unej.ac.id/
https://e-learning.unej.ac.id/


yang relevan terkait 
dengan fenomena-
fenomena tersebut melalui 
pembelajaran kontekstual 
(observasi) 

Minggu Ke-8 
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) (30%) 

Minggu Ke-9 dan Ke-10 
CPMK-3 Sub-CPMK 5 

Menganalisis lembar kerja 
studi kasus pada 
penyelesaian beberapa 
fenomena fisika melalui 
model pembelajaran 
CaseMethod 

• Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menyelesaikan 
permasalahan, 
menganalisis dan 
memahami 
konsepnya 

• Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengerjakan soal 
dan 
mendeskripsikan 
mekanisme 
reaksi dengan 
tepat 

Ketepatan dan 
penguasaan 
materi Metode: 
Non Tes 
(Dokumen) 

5 Tugas:  
Membaca materi 
yang tersedia di 
MMP (PPT, e-Book)  
Membuat ringkasan 
dalam bentuk ppt 
 
[PT+BM:(1+1) x 
(2x60”) 

• Interaksi virtual 
• Forum diskusi:  

Keterkaitan Isi video 
dengan MK 
Kuliah dan diskusi 
via zoom dan/atau  
forum diskusi di 
sister 

 
Mengerjakan LKM dan 
ppt 
 
e-learning SISTER UNEJ 
http: https://e-
learning.unej.ac.id 
 
[TM: 1x(2x50”)] 

 

Bahasa 
Pemrograman 
Python 
Download dan 
Instalasi 
Membuat Program 
dalam Bahasa 
Python 
Visualisasi dengan 
PYthon 

Minggu Ke-11 dan Ke-12 

https://e-learning.unej.ac.id/
https://e-learning.unej.ac.id/


CPMK-3 Sub-CPMK 5 
Menganalisis lembar kerja 
studi kasus pada penyelesaia  
beberapa fenomena fisika 
melalui model pembelajaran 
CaseMethod 

• Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menyelesaikan 
permasalahan, 
menganalisis dan 
memahami 
konsepnya 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengerjakan soal 
dan 
mendeskripsikan 
mekanisme reaksi 
dengan tepat 

Ketepatan dan 
penguasaan 
materi Metode: 
Non Tes 
(Dokumen) 

5 Tugas:  
Membaca materi 
yang tersedia di 
MMP (PPT, e-Book)  
Membuat ringkasan 
dalam bentuk ppt 
 
[PT+BM:(1+1) x 
(2x60”) 

• Interaksi virtual 
• Forum diskusi:  

Keterkaitan Isi video 
dengan MK 
Kuliah dan diskusi 
via zoom dan/atau  
forum diskusi di 
sister 

 
Mengerjakan LKM dan 
ppt 
 
e-learning SISTER UNEJ 
http: https://e-
learning.unej.ac.id 
 
[TM: 1x(2x50”)] 

 

Visualisasi Grafik 
Dengan 
Gnuplot/Labplot 
Instalasi 
Gnuplot/Lanplot 
Membuat grafik 
dengan 
Gnuplot/Labplot 

Minggu ke-13 dan ke-14 
CPMK-3 Sub-CPMK 5 

Menganalisis lembar kerja 
studi kasus pada 
penyelesaian beberapa 
fenomena fisika melalui 
model pembelajaran 
CaseMethod 

• Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menyelesaikan 
permasalahan, 
menganalisis dan 
memahami 
konsepnya 

• Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengerjakan soal 
dan 
mendeskripsikan 

Ketepatan dan 
penguasaan 
materi Metode: 
Non Tes 
(Dokumen) 

5 Tugas:  
Membaca materi 
yang tersedia di 
MMP (PPT, e-Book)  
Membuat ringkasan 
dalam bentuk ppt 
 
[PT+BM:(1+1) x 
(2x60”) 

• Interaksi virtual 
• Forum diskusi:  

Keterkaitan Isi video 
dengan MK 
Kuliah dan diskusi 
via zoom dan/atau  
forum diskusi di 
sister 

 
Mengerjakan LKM dan 
ppt 

Pengantar Metode 
Numerik 
Root of Nonlinear 
Equation  
Solution of Linier 
Equation systems 
Interpolation 
Numerical 
Differentiation 

https://e-learning.unej.ac.id/
https://e-learning.unej.ac.id/


mekanisme 
reaksi dengan 
tepat 

 
e-learning SISTER UNEJ 
http: https://e-
learning.unej.ac.id 
 
[TM: 1x(2x50”)] 

 

Numerical 
integration 
Solution of ODEs : 
Initial Value 
Problems 
Solutin of ODEs : 
Boundary Value 

Minggu ke-15 
CPMK-3 Sub-CPMK 5 

Menganalisis lembar kerja 
studi kasus pada 
penyelesaian beberapa 
fenomena fisika melalui 
model pembelajaran 
CaseMethod 

• Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menyelesaikan 
permasalahan, 
menganalisis dan 
memahami 
konsepnya 

• Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengerjakan soal 
dan 
mendeskripsikan 
mekanisme 
reaksi dengan 
tepat 

Ketepatan dan 
penguasaan 
materi Metode: 
Non Tes 
(Dokumen) 

5 Tugas:  
Membaca materi 
yang tersedia di 
MMP (PPT, e-Book)  
Membuat ringkasan 
dalam bentuk ppt 
 
[PT+BM:(1+1) x 
(2x60”) 

• Interaksi virtual 
• Forum diskusi:  

Keterkaitan Isi video 
dengan MK 
Kuliah dan diskusi 
via zoom dan/atau  
forum diskusi di 
sister 

 
Mengerjakan LKM dan 
ppt 
 
e-learning SISTER UNEJ 
http: https://e-
learning.unej.ac.id 
 
[TM: 1x(2x50”)] 

 

Studi Kasus 1: 
Mekanika Klasik  
 
Studi Kasus 2 : Listrik 
Magnet. 
 
Studi Kasus 3 : 
Mekanika Kuantum  
 
Studi Kasus 4 : Fisika 
Inti 

Minggu ke-16 
UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) (30%) 

 
 

https://e-learning.unej.ac.id/
https://e-learning.unej.ac.id/
https://e-learning.unej.ac.id/
https://e-learning.unej.ac.id/

