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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-4 Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi 
CPL-5 Menganalisis permasalahan menggunakan konsep teoretis fisika klasik dan fisika modern 
CPL-8 Menguasai keterampilan ilmiah umum dan keselamatan kerja laboratorium 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 (3b) 
CPMK-2 Mahasiswa mampu menerapkan prinsip, konsep dasar IPA, matematika, komputasi, elektronika dan instrumentasi sebagai 

perangkat penting memahami dan menyelesaikan permasalahan fisika (4a) 
CPMK-3 Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (5d) 
CPMK-4 Mahasiswa memiliki pengetahuan dasar tentang keselamatan kerja serta praktik keamanan kerja laboratorium (8a) 



CPMK-5 Mahasiswa memiliki kemampuan dalam merencanakan, merancang, dan merasionalisasi sebuah eksperimen (8b) 
CPMK-6 Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil data dan mencatat dengan baik (8c) 
CPMK-7 Mahasiswa mampu melaporkan hasil percobaan atau penelitian secara tertulis. 
CPL CPMK Sub-CPMK 
1 1 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan interaksi antar muatan listrik dan 

sumber-sumber magnetik untuk memahami berbagai fenomena kelistrikan dan kemagnetan baik secara teoritis 
maupun eksperimental. 

2. Mahasiswa menjelaskan konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan sifat-sifat gelombang sebagai medan 
yang merambat dan menjelaskan aplikasinya 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar di dalam fisika modern untuk memahami fenomena-
fenomena yang terjadi pada materi dengan skala atomik/subatomik atau partikel yang bergerak dengan kecepatan 
mendekati kecepatan cahaya. 

8 2 4. Mahasiswa memahami sifat-sifat cahaya dan penerapannya dalam optika geometeri 
5. Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dalam optika fisis dan penerapannya 
6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dalam optika fisis difraksi dan polarisasi dan 

penerapannya 
 3 7. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan interaksi antar muatan listrik dan 

sumber-sumber magnetik untuk memahami berbagai fenomena kelistrikan dan kemagnetan baik secara teoritis 
maupun eksperimental. 

8. Mahasiswa menjelaskan konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan sifat-sifat gelombang sebagai medan 
yang merambat dan menjelaskan aplikasinya 

9. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar di dalam fisika modern untuk memahami fenomena-
fenomena yang terjadi pada materi dengan skala atomik/subatomik atau partikel yang bergerak dengan kecepatan 
mendekati kecepatan cahaya. 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Matakuliah ini memberikan rumusan-rumusan konsep/teori/hukum/postulat penting dalam fisika sebagai pengantar untuk mempelajari bidang-bidang fisika 
yang lebih lanjut seperti elektrodinamika, gelombang, fisika modern. Hanya fenomena dan konsep/teori/hukum/postulat yang mendasar dan penting yang 
disampaikan dalam matakuliah ini sedangkan penurunan yang lebih rinci dan pengembangannya dapat dipelajari pada bidang fisika terkait pada tingkat lanjut. 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

Kelistrikan 
- Medan Listrik (muatan, hukum Coulomb, medan listrik, medan listrik sistem kontinu, garis-garis medan listrik, gerak partikel dalam 

medan listrik seragam) 
- Hukum Gauss (fluks listrik, hukum Gauss dan aplikasinya) 
- Potensial Listrik (potensial dan beda potensial, beda potensial dalam medan listrik seragam, energi potensial listrik sistem diskrit dan 

muatan kontinu, potensial listrik dari konduktor bermuatan, aplikasi elektrostatik) 



- Kapasitansi dan Dielektrik (definisi dan perhitungan kapasitansi, kapasitor, dipol listrik, deskripsi atomik bahan dielektrik) 
- Arus listrik dan Resistansi (arus, resistansi, konduksi listrik, daya listrik) 
- Rangkaian Arus Searah (GGL, rangkaian seri-paralell, hukum Kirchhoff) 

Kemagnetan 
- Medan Magnetik (partikel bermuatan dalam medan magnetik, gerak partikel dalam medan magnetik, Gaya Magnet yang bekerja pada 

konduktor berarus, Torka pada loop listrik dalam medan magnetik seragam, Efek Hall) 
- Sumber medan magnetik (hukum Biot-Savart, Gaya magnetik antar dua konduktor sejajar, Hukum Ampere, Medan Magnetik pada 

Solonoida, Hukum Gauss dalam kemagnetan, kemagnetan dalam bahan) 
- Hukum Faraday (Hukum Faraday Induksi magnetik, EMF, hukum Lenz, GGL induksi dan medan listrik, generator dan motor, arus 

Eddy) 
- Induktansi (induksi diri dan induktansi, rangkain RL, energi dalam medan magnet, induktansi bersama, osilasi dalam rangkain LC, 

rangkaian RLC) 
- Rangkaian AC (sumber-sumber AC, resistor-induktor-kapasitor rangkain AC, Rangkaian seri RLC, daya dalam rangkaian AC, resonansi 

dalam rangkain seri RLC, transformator dan transmisi daya) 
Cahaya dan Optik 

- Sifat-sifat cahaya 
- Optika Geometri 
- Optika Fisis 

Fisika Modern 
- Relativitas,  
- Fisika kuantum,  
- Fisika atom,  
- Fisika inti dan aplikasinya,  
- Fisika laser dan optoelektronika,  
- Fisika zat padat,  

Fisika statistik 
Metode Penilaian 
dan kaitan dengan 
CPMK 

 

Komponen/Metode Penilaian 
Persentase 

(%) 
CPMK 

Media 
1 2 3 

Presentasi/Tugas dll 30 v   MMP 
UTS 35  v  Rubrik Soal 
UAS 35   v Rubrik Soal 

 

Pustaka Utama  1. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Fundamentals of physics—9th ed., 2011, ISBN 978-0-470-56473-8 



2. Raymond A. Serway and John W. Jewett, Jr., Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Ninth Edition, 2014, Publisher, 
Physical Sciences: Mary Finch 

3. Mikrajuddin Abdullah, Diktat Fisika Dasar II, fisika-dasar-ii-mikrajuddin-abdullah-mei-2017.pdf. https://www.pdfdrive.com/fisika-dasar-
ii-mikrajuddin-abdullah-mei-2017-d50510335.html 

Hyperphysics 
Pustaka Pendukung 1 František Baluška. 2009. Plant-Environment Interactions. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

2 Simon Gilroy & Patrick H. Masson. 2008. Plant Tropisms. Blackwell Publishing. 
Media Pembelajaran Software Hardware 

Moodle (MMP Unej, https://mmp.unej.ac.id/my/) 
 

Luring : Komputer, Whiteboard, Boardmarker,Projector 
Daring : Komputer/Laptop 

Team Teaching Dr. Artoto Arkundato, S.Si., M.Si. 
Drs. Sujito, Ph.D 
Dr. Sutisna, S.Pd., M.Si. 

Matakuliah Prasarat - 
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 
 
CPMK 1 

Mahasiswa 
menjelaskan konsep 
medan listrik dan 
besaran-besaran terkait 
dan menerapkannya 
untuk sistem 
sederhana  

1. Tepat dalam 
menentukan besarnya 
medan listrik dalam 
sebuah sistem 
sederhana 

2. Tepat di dalam 
menghitung medan 
listrik dengan 
menggunakan hukum 
Gauss 
Disiplin dalam 
proses submisi tugas 

Ketepatan dalam 
menjawab soal 
RTM : 
Assignment 
melalui MMP 

 

9% Kuliah TM : 
2 X 50 menit 
BT :  

1 x 50 menit 

 Kelistrikan: 
1. Medan Listrik 

(muatan, hukum 
Coulomb, 
medan listrik, 
medan listrik 
sistem kontinu, 
garis-garis 
medan listrik, 
gerak partikel 
dalam medan 
listrik seragam),  

Hukum Gauss 
(fluks listrik, 

https://www.pdfdrive.com/fisika-dasar-ii-mikrajuddin-abdullah-mei-2017-d50510335.html
https://www.pdfdrive.com/fisika-dasar-ii-mikrajuddin-abdullah-mei-2017-d50510335.html


hukum Gauss dan 
aplikasinya) 

Minggu Ke-2 
CPMK-3 Mahasiswa mampu 

memahami konsep 
potensial listrik dan 
kapasitansi listrik serta 
penerapannya untuk 
sistem sederhana 

1. Tepat dalam 
menjelaskan 
perbedaan antara 
potensial, beda 
potensial dan energi 
potensial listrik yang 
diaplikasikan pada 
sistem diskrit. 

2. Tepat di dalam 
menjelaskan 
perbedaan antara 
kapasitansi, kapasitif, 
kapasitor. 

3. Tepat di dalam 
menjelaskan fungsi 
bahan dielektrik di 
dalam sebuah 
kapasitor. 

4. Disiplin dalam 
proses submisi tugas 

Ketepatan dalam 
menjawab soal 
RTM : 
Assignment 
melalui MMP 

 

9% Kuliah TM : 
2 X 50 menit 
BT :  
1 x 50 menit 

 Kelistrikan: 
1. Potensial Listrik 

(potensial dan 
beda potensial, 
beda potensial 
dalam medan 
listrik seragam, 
energi potensial 
listrik sistem 
diskrit dan 
muatan kontinu, 
potensial listrik 
dari konduktor 
bermuatan, 
aplikasi 
elektrostatik),  

Kapasitansi dan 
Dielektrik (definisi 
dan perhitungan 
kapasitansi, 
kapasitor, dipol 
listrik, deskripsi 
atomik bahan 
dielektrik) 

Minggu Ke-3 
CPMK-3  

Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
arus listrik, resistansi 
dan daya hantar listrik 
serta mampu 
menerapkannya dalam 

1. Tepat di dalam 
menjelaskan definisi 
arus listrik, resistansi 
listrik dan daya hantar 
listrik 

2. Tepat di dalam 
menghitung besarnya 

Ketepatan dalam 
menjawab soal 
RTM : 
Assignment 
melalui MMP 

 

9% Kuliah TM : 
2 X 50 menit 
BT :  
1 x 50 menit 

 Kelistrikan: 
1. Arus listrik dan 

Resistansi (arus, 
resistansi, 
konduksi listrik, 
daya listrik), 



sebuah rangkaian arus 
searah dengan 
memanfaatkan Hukum 
Khirchof I dan II  

arus listrik, tegangan 
listrik, daya listrik di 
dalam sebuah 
rangkaian tertutup 
menggunakan Hukum 
Khirchoff I dan II 

3. Disiplin dalam proses 
submisi tugas 

 

Rangkaian Arus 
Searah (rangkaian 
seri dan paralel, 
hukum Kirchhoff I, 
hukum Khirchoff 
II) 

Minggu Ke-4 
CPMK-3  

Mahasiswa mampu 
menjelaskan sumber-
sumber medan 
magnetik dan 
pengaruh medan 
magnetik terhadap 
gerak partikel serta 
menentukan besarnya 
medan magnetik 
menggunakan Hukum 
Gauss. 
 
 

1. Dapat menjelaskan 
Hukum Biot Savart 
di dalam penentuan 
medan magnetik. 

2. Tepat di dalam 
menghitung besanya 
medan magnetik di 
sekitar konduktor 
berarus listrik 

3. Tepat 
mendefinisikan 
Hukum Ampere 
menggunakan 
konsep kemagnetan 

4. Tepat di dalam 
menghitung medan 
magnetik dengan 
menggunakan 
Hukum Gauss 

5. Disiplin dalam 
proses submisi tugas 

 

Ketepatan dalam 
menjawab soal 
RTM : 
Assignment 
melalui MMP 

 

9% Kuliah TM : 
2 X 50 menit 
BT :  
1 x 50 menit 

 Kemagnetan : 
1.  Partikel 

bermuatan 
dalam medan 
magnetik, gerak 
partikel dalam 
medan 
magnetik,  

2.  Gaya Magnet 
yang bekerja 
pada konduktor 
berarus, 

3.  Torka pada loop 
listrik dalam 
medan 
magnetik 
seragam,  

4.  Efek Hall 
5.  Sumber medan 

magnetik 
(hukum 
BiotSavart, 
Gaya magnetik 
antar dua 
konduktor 



sejajar, Hukum 
Ampere, Medan 
Magnetik pada 
Solonoida,  

6.  Hukum 
Gauss dalam 
kemagnetan, 
kemagnetan dalam 
bahan) 

Minggu Ke-5 
CPMK-3 Mahasiswa mampu 

memahami 
hukum Faraday, 
hukum 
Lenz, GGL induksi 
dan 
kaitannya dengan 
generator listrik 
 

1. Tepat di dalam 
menjelaskan Hukum 
Faraday. 

2. Tepat di dalam 
mendeskripsikan 
hukum Lenz secara 
virtual. 

3. Tepat di dalam 
menghitung 
besarnya GGL 
induksi. 

4. Tepat di dalam 
menjelaskan prinsip 
kerja generator 
listrik. 

5. Disiplin dalam 
proses submisi tugas 

  

Ketepatan dalam 
menjawab soal 
RTM : 
Assignment 
melalui MMP 

 

9% Diskusi 
3 X 50 menit 
 

 Kemagnetan: 
1.  Hukum Faraday  
2.  Hukum Lenz,  
3.  GGL induksi 

dan medan 
listrik,  

4.  Generator dan 
motor,  

5.  Arus Eddy 

Minggu Ke-6 
CPMK-3 SubCPMK 1.6 : 

Mahasiswa mamahami 
induktansi dan 
fenomena osilasi 
dalam rangkaian LC 
dan RLC 

1. Tepat di dalam 
menjelaskan konsep 
induktansi dalam 
rangkaian AC 

2. Tepat di dalam 
menghitung 

Ketepatan dalam 
menjawab soal 
RTM : 
Assignment 
melalui MMP 

 

9% Diskusi 
3 X 50 menit 
 

 Kemagnetan: 
1. Induktansi 

(induksi diri 
dan 
induktansi, 
rangkaian RL, 



menggunakan sumber 
arus bolak-balik 

besarnya impedansi 
dan daya listrik di 
dalam rangkaian RC, 
LC dan RLC 

3. Tepat di dalam 
menjelaskan 
fenomena osilasi 
dalam rangkaian 
RLC 

Disiplin dalam proses 
submisi tugas 

energi dalam 
medan 
magnet, 
induktansi 
bersama, 
osilasi dalam 
rangkaian LC, 
rangkaian 
RLC)  

Rangkaian AC 
(sumber-sumber 
AC, Impedansi 
dalam rangkaian 
RC,, LC dan RLC, 
daya dalam 
rangkaian AC, 
resonansi dalam 
rangkain seri RLC, 
transformator dan 
transmisi daya) 

Minggu Ke-7 
CPMK-3 UTS    10% Diskusi 

3 X 50 menit 
 

  

Minggu Ke-8 
CPMK-3 Mahasiswa memahami 

sifat-sifat cahaya dan 
penerapannya dalam 
optika geometeri 

1.  Tepat di dalam 
menjelaskan proses 
pembentukan 
bayangan oleh lensa 

2.  Disiplin dalam 
proses submisi tugas  

Ketepatan dalam 
menjawab soal 
RTM : 
Assignment 
melalui MMP 

 

9% Kuliah TM : 
2 X 50 menit 
BT :  
1 x 50 menit 

 Cahaya dan Optik 
: 
1. Sifat-sifat 

cahaya 
Optika Geometri 

Minggu Ke-9 
CPMK-3 SubCPMK 2.2 : 

Mahasiswa mampu 
1. Tepat menjelaskan 

bagian-bagian dan 
Presentasi 8% Kuliah TM : 

2 X 50 menit 
BT :  

 Cahaya dan Optik 
: 



memahami konsep-
konsep dalam optika 
fisis dan penerapannya 
 

prinsip kerja 
beberapa alat optik 

Disiplin dalam proses 
submisi tugas 

1 x 50 menit Alat-alat Optik 
(Mikroskop, Lup, 
Teropong, 
Teleskop,) 

Minggu Ke-10 
CPMK-3 SubCPMK 2.3 : 

Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan konsep-
konsep dalam optika 
fisis difraksi dan 
polarisasi dan 
penerapannya 

1. Tepat menjelaskan 
peristiwa 
interferensi, difraksi 
dan polarisasi 
cahaya secara visual 

Disiplin dalam proses 
submisi tugas 

Presentasi 9% Kuliah TM : 
2 X 50 menit 
BT :  
1 x 50 menit 

 Kelistrikan: 
2. Arus listrik dan 

Resistansi (arus, 
resistansi, 
konduksi listrik, 
daya listrik), 

Rangkaian Arus 
Searah (rangkaian 
seri dan paralel, 
hukum Kirchhoff I, 
hukum Khirchoff 
II) 

Minggu Ke-11 
CPMK-3  

Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
arus listrik, resistansi 
dan daya hantar listrik 
serta mampu 
menerapkannya dalam 
sebuah rangkaian arus 
searah dengan 
memanfaatkan Hukum 
Khirchof I dan II  

4. Tepat di dalam 
menjelaskan definisi 
arus listrik, resistansi 
listrik dan daya hantar 
listrik 

5. Tepat di dalam 
menghitung besarnya 
arus listrik, tegangan 
listrik, daya listrik di 
dalam sebuah 
rangkaian tertutup 
menggunakan Hukum 
Khirchoff I dan II 

6. Disiplin dalam proses 
submisi tugas 

 

Ketepatan dalam 
menjawab soal 
RTM : 
Assignment 
melalui MMP 

 

 Kuliah TM : 
2 X 50 menit 
BT :  
1 x 50 menit 

 Fisika Modern: 
Teori Relativitas 
Khusus 
dan Fisika 
Kuantum 

Minggu Ke-12 



CPMK-3 SubCPMK 3.2 : 
Mahasiswa mampu 
memahami beberapa 
fenomena atom dan 
inti 

Tepat menjelaskan 
struktur atom 
berdasarkan teori-teori 
penyusun atom 

- Resume bedah 
referensi dari 
buku  

- Ketepatan 
dalam 
menjawab soal 
 

 Diskusi 
3 X 50 menit 
 

 Fisika Modern: 
Fisika Atom dan 
Inti 

Minggu Ke-13 
CPMK-3  

Mahasiswa mampu 
memahami 
fenomena 
pembangkitan laser 
dan konsep-konsep 
penting zat padat 

Tepat menjelaskan 
fenomena terjadinya 
laser berdasarkan 
konsep zat padat 

- Resume bedah 
referensi dari 
buku  
- Kuis 
online 

   Fisika Modern: 
Fisika Statistik 

Minggu Ke-14 
CPMK-3  

Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
arus listrik, resistansi 
dan daya hantar listrik 
serta mampu 
menerapkannya dalam 
sebuah rangkaian arus 
searah dengan 
memanfaatkan Hukum 
Khirchof I dan II  

7. Tepat di dalam 
menjelaskan definisi 
arus listrik, resistansi 
listrik dan daya hantar 
listrik 

8. Tepat di dalam 
menghitung besarnya 
arus listrik, tegangan 
listrik, daya listrik di 
dalam sebuah 
rangkaian tertutup 
menggunakan Hukum 
Khirchoff I dan II 

9. Disiplin dalam proses 
submisi tugas 

 

Ketepatan dalam 
menjawab soal 
RTM : 
Assignment 
melalui MMP 

 

   Fisika Modern: 
Fisika Laser dan 
Zat Padat 

Minggu Ke-15 
CPMK-3  UAS   10%    



Minggu Ke-16 
CPMK-3  REMIDI   -    

 
 


