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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

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

semangat kewirausahaan dalam wawasan lingkungan dan pertanian industrial 
4 Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi 
5 Menganalisis permasalahan menggunakan konsep teoretis fisika klasik dan fisika modern 
Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) 
CPMK-1 Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (3.b) 
CPMK-2 Mahasiswa mampu menerapkan prinsip, konsep dasar IPA, matematika, komputasi, elektronika dan instrumentasi sebagai 

perangkat penting memahami dan menyelesaikan permasalahan fisika (4.a) 

CPMK-3 Mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan wawasan lingkungan dan pertanian industrial sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara 
dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan atau desain (4.b) 

CPMK-4 Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (5.d) 



CPL CPMK Sub-CPMK 
3 1 1. Mahasiswa mampu menganalisis dan memahami Gerak Isolasi dan komponennya. 

 4 2 2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep gerak elastik. 
 5 3 3. Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil analisis fourier 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep penerapan analisis fourier 
Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Analisis Gerak Osilasi; osilator harmonis sederhana, sistem osilator bergandeng, analisis osilasi umum, Gerak Elastik; persamaan 
gelombang bebas, solusi persamaan gelombang bebas, perambatan energi, gelombang suara, pemantulan dan transmisi 
gelombang, superposisi linear gerak gelombang, gelombang dalam ruang, Analisis Fourier; superposisi linear gerak gelombang, 
analisis dengan deret Fourier, paket gelombang, delta Dirac, integral konvulusi 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

• Analisis Gera 
• Osilasi           Gerak Elastik 
• Analisis Fourier 
• Penerapan Analisis Fourier 

Metode Penilaian 
dan kaitan dengan 
CPMK 

 

Komponen/Metode Penilaian 
Persentase 

(%) 
CPMK 

Media 
1 2 3 

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

 

Pustaka Utama  1. Tjia, M. O.(1994) Gelombang, Dabara, Solo. 
2. Pain. H. (1989) The Physics of Vibration and Wave, John wiley, New York 

Pustaka Pendukung - 
Media Pembelajaran Software Hardware 

1. Microsoft Office 2010 
2. Browser: E-learning UNEJ 

 

1. Proyektor 
2. LCD 
3. Laptop / Komputer 

Team Teaching Dr. Mutmainnah, S.Si, M.Si 
Matakuliah Prasarat Fisika dasar dan Fisika Matematika 

 



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, Ke-2, Ke-3 dan Ke-4 
CPMK 1 Sub-CPMK 1 

Mahasiswa mampu 
menganalisis dan 
memahami Gerak 
Isolasi dan 
komponennya. 

• 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 Membaca RPS, 
silabus dan kontrak 
di MMP   
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)  
 
 
[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 
http: https://e-
learning.unej.ac.id 
 
[TM: 1x(2x50”)] 

 

• osilator 
harmonis 
sederhana 

• sistem osilator 
bergandeng 

• analisis osilasi 
umum, 

Minggu Ke-5, Ke-6, dan Ke-7 
CPMK-2 Sub-CPMK 2 • Kemampuan 

mahasiswa dalam 
menyelesaikan 

Ketepatan dan 
penguasaan 
materi 

10 Tugas:  • Interaksi virtual 
• Forum diskusi:  

• persamaan 
gelombang 
bebas 

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


Mahasiswa mampu 
menjelaskan konsep 
gerak elastik. 

permasalahan, 
menganalisis dan 
memahami 
konsepnya 

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

Metode: Non 
Tes 
(Dokumen) 

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”)] 

 

• solusi 
persamaan 
gelombang 
bebas 

• perambatan 
energi 

• gelombang 
suara 

• pemantulan 
dan transmisi 
gelombang 

• superposisi 
linear gerak 
gelombang 
gelombang 
dalam ruang 

Minggu ke-8 
UTS (30%) 

Minggu Ke-9,Ke- 10, Ke-11, Ke-12, dan Ke-13 
CPMK-3 Sub-CPMK 3 dan 4 

- Mahasiswa 
mampu 
mempresentasik
an hasil analisis 
fourier 

- Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
konsep 

• Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menyelesaikan 
permasalahan, 
menganalisis dan 
memahami 
konsepnya 

• Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengerjakan soal 
dan 
mendeskripsikan 

Ketepatan dan 
penguasaan 
materi Metode: 
Non Tes 
(Dokumen) 

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

• superposisi 
linear gerak 
gelombang 

• analisis 
dengan deret 
Fourier 

• paket 
gelombang 

• delta Dirac 
• integral 

konvulusi 

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


penerapan 
analisis fourier 

mekanisme reaksi 
dengan tepat 

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

 
Ke-14, Ke-15, Ke-16, dan Ke-17 
CPMK-3 Sub-CPMK 3 dan 4 

- Mahasiswa 
mampu 
mempresentasik
an hasil analisis 
fourier 

- Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
konsep 
penerapan 
analisis fourier 

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

•  

• superposisi 
linear gerak 
gelombang 

• analisis 
dengan deret 
Fourier 

• paket 
gelombang 

• delta Dirac 
• integral 

konvulusi 

Minggu Ke-16 
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/

