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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) 

Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) 
CPMK-1 Mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; (3.a) 
CPMK-2 Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (3.b) 
CPMK-3 Mahasiswa telah memperoleh kompetensi metodologi ilmiah bidang fisika dan mampu menerapkannya dalam konteks 

yang lebih luas; (6.c) 
CPMK-4 Mahasiswa mampu mendapatkan, menafsirkan, dan mengevaluasi data ilmiah dan teknis, untuk menarik kesimpulan yang 

tepat, dengan memperhatikan etika ilmiah, teknis dan etis; (6.d) 
CPL CPMK Sub-CPMK 
3 1 Mahasiswa dapat memahami berbagai kekayaan alam yang berhubungan dengan endapan mineral sehingga dapat 

dieksplorasi dan dieksploitasi untuk tujuan ekonomi. 



6 2 Memahami berbagai tipe endapan mineral yang bernilai ekonomis.  
6 4 mengetahui letak keberadaannya yang dihubungkan dengan kondisi tektonik suatu lingkungan geologi. 
6 3 Mengetahui proses endapan mineral terbentuk pada zona-zona tertentu dan prediksi keberadaannya di lapangan 

(genesa endapan mineral). 
Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Mata kuliah ini membahas tentng sumber daya yang berhubungan dengan endapan mineral. Mineral-mineral tersebut meliputi konsep dasar pembentukan 
mineralnya, kondisi geologinya, kondisi termalnya, asosiasi mineral alterasinya, model endapannya, dimensinya, aspek geokimia dan geofisikanya serta asosiasi 
dengan faktor tektonik yang mengontrolnya. 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1. Pendahuluan dan Kontrak Kuliah  
2. Sumber daya  
3. Sumber daya  
4. Sumber daya  
5. Sumber daya mineral  
6. Klasifikasi endapan mineral  
7. Transportasi fluida pembawa bijih  
8. Diferensiasi magma dalam pembentukan endapan mineral  
9. Endapan mineral bersifat diseminasi  
10. Endapan mineral hasil diferensiasi magma dan injeksi  
11. Endapan mineral sisa larutan magna  
12. Endapan mineral pegmatite  
13. Larutan hidrotermal dan alterasi hidrotermal 

Metode Penilaian 
dan kaitan dengan 
CPMK 

 

Komponen/Metode Penilaian 
Persentase 

(%) 

CPMK 
Media 

1 2 3 4 
Sub-CPMK 1: Diskusi melalui LKM  5 V     LKM 1_Pendahuluan 
Sub-CPMK 2: Diskusi melalui LKM 5  V   V  RTM 1_Pengamatan dan Praktek  
Sub-CPMK 2: Pengamatan dan Praktek 30   V   Presentasi  
Sub-CPMK 2: Pengamatan dan Praktek 30   V   Artikel Ilmiah  

 

Pustaka Utama  Pustaka 5 tahun terakhir 
Pustaka Pendukung - 



Media Pembelajaran Software Hardware 
  

Team Teaching  
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 Menjelaskan kontrak 

perkuliahan 
Memahami kontrak  
perkuliahan yang 
terdiri dari tujuan 
mata kuliah.  

Mahasiswa Mampu 
Memahami Kontrak 
Perkuliahan 

Kriteria:   
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi  
  
Bentuk Penilaian:   
Non Tes 
(Observasi)  

 Interaksi dan forum 
diskusi:  
 

[1x(2x50’)] 

 Kontrak kuliah, 
RPS, Silabus, 
Pendahuluan : 
Pengenalan buku-
buku panduan 

Minggu Ke-2 
CPMK-1 Menjelaskan Konsep 

sumber daya 
terestrial: tanah, 
vegetasi, air, ekstraktif 
dan mineral, udara 

Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
sumber daya  

Kriteria:   
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi  
  
Bentuk Penilaian:   
Non Tes 
(Observasi)  

5 Interaksi dan forum 
diskusi:  
 
[1x(2x50’)] 

 Penjelasan konsep 
sumber daya dalam 
pandangan 
geofisika dan 
mineral  

Minggu Ke-3 
CPMK-1 Konsep sumber daya 

perairan: ekosistem Mahasiswa mampu 
mengklasifikasikan 

Kriteria:    Interaksi dan forum 
diskusi:  
 

 Penjelasan tentang 
konsep sumber 
daya mineral dalam 



perairan, oseanografi, 
dan geomorfologi laut 

sumber daya mineral 
berdasarkan geospasial  

Ketepatan dan 
penguasaan 
materi  
  
Bentuk Penilaian:   
Non Tes 
(Observasi)  

[1x(2x50’)] cakupan berbagai 
ekosistem  

Minggu Ke-4 
CPMK-1 Pendekatan 

pengelolaan sumber 
daya alam dalam 
pembangunan 
berkelanjutan: 
geosentris, daerah 
tangkapan air.  

Mahasiswa mampu 
memahami cara 
mengolah sumber daya 
alam secara geosentris  

Kriteria:   
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi  
  
Bentuk Penilaian:   
Non Tes 
(Observasi)  

5 Interaksi dan forum 
diskusi:  
 
[1x(2x50’)] 

 Penjelasan tentang 
sumber daya alam 
dalam 
pembangunan 
berkelanjutan: 
geosentris, daerah 
tangkapan air. 

Minggu Ke-5 
CPMK-1 Pendekatan 

pengelolaan sumber 
daya alam dalam 
pembangunan 
berkelanjutan: daya 
dukung lingkungan, 
daya tampung 
lingkungan, 
perencanaan 
penyangga 

Mahasiswa mampu 
memahami cara 
mengolah sumber daya 
alam secara geosentris 
dan pertimbangan 
lingkungan  

Kriteria:   
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi  
  
Bentuk Penilaian:   
Non Tes 
(Observasi)  

 Interaksi dan forum 
diskusi:  
 
[1x(2x50’)] 

 Penjelasan tentang 
sumber daya alam 
dalam 
pembangunan 
berkelanjutan: 
geosentris, daerah 
tangkapan air. 

Minggu Ke-6 
CPMK-2 Mahasiswa 

mendapatkan 
pemahaman mengenai 

Mahasiswa mampu 
mengklasifikasikan jenis-
jenis mineral  

Kriteria:   
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi  

5 Interaksi dan forum 
diskusi:  
 
[1x(2x50’)] 

 Penjelasan 
mengenai klasifikasi 
endapan mineral  



mineral dan 
klasifikasinya  

  
Bentuk Penilaian:   
Non Tes 
(Observasi)  

Minggu Ke-7 
CPMK-4 Mahasiswa 

mendapatkan 
pemahaman mengenai 
proses transformasi 
fluida  

Mahasiswa mampu 
menjelaskan proses 
transformasi fluida 
pembawa bijiih  

Kriteria:   
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi  
  
Bentuk Penilaian:   

Non Tes 
(Observasi)  

5 Interaksi dan forum 
diskusi:  
 
[1x(2x50’)] 

 Penjelas 
Transportasi 
fluida pembawa 
bijih  
an tentang  

Minggu Ke-8 
UTS (30%) 

Minggu Ke-9 
CPMK-1 Mahasiswa 

mendapatkan 
pemahaman mengenai 
diferensiasi magma  

Mahasiswa dapat 
menjelaskan tentang 
diferensiasi magma 
dalam pembentukan 
mineral  

Kriteria:   
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi  
  
Bentuk Penilaian:   
Non Tes 
(Observasi)  

5 Interaksi dan forum 
diskusi:  
 
[1x(2x50’)] 

 Penjelasan tentang 
Diferensiasi 
magma dalam 
pembentukan 
endapan mineral  
 

Minggu Ke-10 
CPMK-3 Mahasiswa 

mendapatkan 
pemahaman mengenai 
proses endapan 
mineral  

Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
proses endapan mineral  

Kriteria:   
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi  
  

 Interaksi dan forum 
diskusi:  
 
[1x(2x50’)] 

 Penjelasan tentang 
endapan mineral 
yang bersifat 
diseminasi  



Bentuk Penilaian:  
Non Tes 
(Observasi)  

Minggu Ke-11 
CPMK-4 Mahasiswa 

mendapatkan 
pemahaman mengenai 
proses endapan 
mineral hasil aktivitas 
magma  

Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
proses endapan mineral 
hasil aktivitas magma    

Kriteria:   
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi  
  
Bentuk Penilaian:  
Non Tes 
(Observasi)  

5 Interaksi dan forum 
diskusi:  
 
[1x(2x50’)] 

 Penjelasan tentang 
endapan mineral 
diferensiasi magma 
dan injeksi   

Minggu Ke-12 
CPMK-3 Mahasiswa 

mendapatkan 
pemahaman mengenai 
proses endapan 
mineral sisa larutan 
magma   

Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
proses endapan mineral 
hasil aktivitas magma    

Kriteria:   
Ketepatan teori 
dalam memilih 
Case Based 
Learning dan 
Keaktifan Forum  

 Group discussion 
Case Based Learning  
 
[1x(2x50’)] 

 Penjelasan 
mengenai endapan 
mineral bekas 
magma  

Minggu Ke-13 
CPMK-4 Mahasiswa 

mendapatkan 
pemahaman mengenai 
proses endapan 
mineral endapan 
pegmatite  

Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
proses endapan 
pegmatite     

Kriteria:   
Ketepatan teori 
dalam memilih 
Case Based 
Learning dan 
Keaktifan Forum  

5 Group discussion 
Case Based Learning  
 
[1x(2x50’)] 

 Penjelasan 
mengenai endapan 
mineral pegmatite  

Minggu Ke-14 
CPMK-3 Mahasiswa 

mendapatkan 
pemahaman mengenai 
proses endapan dari 
larutan hidrotermal  

Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
hubungan endapan 
dengan hidrotermal  

Kriteria:   
Ketepatan teori 
dalam memilih 
Case Based 

 Group discussion 
Case Based Learning  
 
[1x(2x50’)] 

 Penjelasan tentang 
larutan hidrotermal  



Learning dan 
Keaktifan Forum  

Minggu Ke-15 
CPMK-3 Mahasiswa 

mendapatkan 
pemahaman mengenai 
proses endapan dan 
alterasi hidrotermal   

Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
hubungan endapan dan 
alterasi hidrotermal   

Kriteria:   
Ketepatan teori 
dalam memilih 
Case Based 
Learning dan 
Keaktifan Forum  

5 Group discussion 
Case Based Learning  
 
[1x(2x50’)] 

 Penjelasan tentang 
alterasi hidrotermal   

Minggu Ke-16 
UAS (30%) 

 


