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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 
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) 

8 Menguasai keterampilan ilmiah umum dan keselamatan kerja laboratorium untuk dapat memecahkan permasalahan fisika secara 
umum dan khususnya dalam konteks lingkungan dan pertanian industrial 

Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) 
CPMK-1 a. Mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 

b. Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 
c. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dengan 

memperhatikan wawasan lingkungan dan implementasinya pada pertanian industrial 



CPMK-2 a. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip, konsep dasar IPA, matematika, komputasi, elektronika dan instrumentasi sebagai 
perangkat penting memahami dan menyelesaikan permasalahan fisika  

b. 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 

CPMK-3 b. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 
hasil analisis informasi dan data 

d. Mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan 
dan mencegah plagiasi 

CPMK-4 c. Mahasiswa telah memperoleh kompetensi metodologi ilmiah bidang fisika dan mampu menerapkannya dalam konteks yang lebih 
luas 

d. Mahasiswa mampu mendapatkan, menafsirkan, dan mengevaluasi data ilmiah dan teknis, untuk menarik kesimpulan yang tepat, 
dengan memperhatikan etika ilmiah, teknis dan etis 

e. Mahasiswa mampu memecahkan masalah alam secara ilmiah dan teknis secara independen, dan mampu mempresentasikan 
hasilnya 

CPMK-5 b. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam merencanakan, merancang, dan merasionalisasi sebuah eksperimen 
c. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil data dan mencatat dengan baik 

CPL CPMK Sub-CPMK 
3 1 Mampu mengimplementasikan prinsip dasar dari pemetaan untuk eksplorasi menggunakan metode gravitasi  
4 2 Mampu mengembangkan prinsip dasar dari metode magnegetik yang ada dalam kegiatan eksplorasi  
5 3 Mampu membuat project untuk membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan bahkan sosial  
6 4 Mampu mengidentifikasi dan melakukan cara untuk pengukuran dan konfigurasi 
8 5 Mampu menerapkan ilmu geofisika cinta lingkungan pada mhs  

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Mata Kuliah ini mempelajari mempelajari beberapa metode dasar yang digunakan dalam geofisika, persoalan-persoalan dan besaran-besaran 
di alam, dan bagaimana menerapkan metode metode-metode geofisika tersebut di alam. 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1. Kontrak Kuliah dan Pendahuluan  
2. Review Geofisika dari masa ke masa  
3. Peta dan Pemetaan  
4. Prinsip Dasar Metode Gravitasi Bumi  
5. Metode Gravitasi Bumi (Koreksi2, Geoid,Isostasi dan Pasang Surut)  
6. Prinsip Dasar Metode Magnetik  
7. Metode Magnetik (Geomagnetisme dan Kemagnetan Batuan)  



8. Metode Kelistrikan Pasif (Self Potential)  
9. Prinsip Dasar Kelistrikan Aktif  
10. Teknik Pengukuran dan Konfigurasi  
11. Metode Elektromagnetik  
12. Geofisika Eksplorasi  
13. Geofisika Lingkungan 

Metode Penilaian 
dan kaitan dengan 
CPMK 

 

Komponen/Metode Penilaian Persentase (%) 
CPMK 

Media 
1 2 

UTS 40  √ Rubrik Soal 
UAS 40  √ Rubrik Soal 
Project  20  √ Power Point Presentation  

 

Pustaka Utama  1. Reynolds. J.M., 1997, An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, John Wiley & Sons, NY. 
2. Lowrie.W., 2000, Fundamental of Geophysics, CMB.  
3. Telford.W.M., Geldart.L.P., and Sheriff.R.E., 1990, Applied Geophysics, 2nd Edition, Cambridge university Press, UK.  
4. Burger. H.R., 1992, Exploration Geophysics of The Shallow subsurface, Prentice Hall, New Jersey 

Pustaka Pendukung Hasil Penelitian dan jurnal terkait Geofisika 
Media Pembelajaran Software Hardware 

1. Microsoft Office 2016 
2. Browser:  E-learning UNEJ 

1. Laptop / Komputer 

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 • Memahami kontrak 

perkuliahan yang 
terdiri dari tujuan 
mata kuliah, jenis-

• Mahasiswa mampu 
memahami kontrak 
perkuliahan.  

Kriteria: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi Bentuk 

 Model pembelajaran 
langsung :Orientasi 
[TM : 1*(2*50 
menit)] 

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



jenis tugas dan 
eferensi yang 
digunakan.  

• Memahami prinsip 
penilaian mata 
kuliah. 

• Mahasiswa 
mengetahui dan 
memahami proses 
penilaian yang akan 
digunakan 

Penilaian: Non 
Tes (Observasi) 

buku panduan yang 
biasa digunakan . 

Minggu Ke-2 
CPMK 1 • Mampu 

menjelaskan 
tentang pentingnya 
ilmu Geofisika dan 
aplikasinya  

• Mampu 
menjelaskan dan 
menggunakan 
metode Geofisika 
pada bidang 
rekayasa dan 
lingkungan 

• Mahasiswa 
memahami 
perkembangan ilmu 
geofisika  

• Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
parameterparamete
r fisika yang 
digunakakan dalam 
metodemetode 
geofisika 

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

 Model pembelajaran 
Ceramah dan Diskusi 
[TM : 1*(2*50 
menit)] 

 Penjelasan tentang 
perkembangan 
ilmu geofisika. 
Pendahuluan 
Metode-metode 
geofisika 

Minggu Ke-3 
CPMK 1 • Mampu memahami 

konsep pemetaan  
• Mampu 

menjelaskan bagian-
bagian peta  

• Mampu 
menbedakan jenis-
jenis peta 

•  Mampu memahami 
metode pemetaan 
di lapangan 

• Mahasiswa mampu 
menjelaskan jenis-
jenis peta  

• Mahasiswa mampu 
membuat peta 

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

 Model pembelajaran 
Ceramah dan Diskusi 
[TM : 1*(2*50 
menit)] 

 Bagian-bagian peta 
▪ Judul peta 
▪ Legenda peta  
▪ Skala peta  
▪ Garis koordinat  
▪ Garis ketinggian  
▪ Tahun 
pembuatan peta  
▪ Deklinasi  
Jenis peta  
▪ Berdasarkan skala  
▪ Berdasarkan isi 
dan fungsi  



▪ Berdasarkan 
tujuan 

Minggu Ke-4 
CPMK 1 • Mampu 

menjelaskan 
pengertian densitas 
batuan atau geologi, 
dan konsep massa.  

• Mampu 
menjelaskan dan 
membedakan 
struktur target dari 
survei gravitasi  

• Mampu 
menjelaskan konsep 
medan gravitas 
bumi. 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
konsep dasar metode 
gravitas  

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

 Model pembelajaran 
Ceramah dan Diskusi 
[TM : 1*(2*50 
menit)] 

 Metode Gravitasi  
▪ Densitas material 
geologi  
▪ Konsep massa  
▪ Jenis-jenis 
struktur target 
Medan gravitas 
bumi (Geoid vs 
Spheroid, 
Ketergantungan 
posisi pada g, 
Ketergantungan 
latitude) 

Minggu Ke-5 
CPMK 1 • Mampu 

menjelaskan 
konsep 
bendabenda 
sederhana 
sederhana (Bola, 
lempeng, silinder, 
benda bentuk 
sembarang   

• Mampu 
memahami, 
menjelaskan dan 
mengaplikasi 
metode gravitasi 
pada aspek 

• Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
tentang faktor 
koreksi di dalam 
metode gravitasi  

• Mahasiswa 
memahami 
pengaplikasian 
metode gravitasi  

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

 Model 
pembelajaran 
Ceramah dan 
Diskusi  [TM : 
1*(2*50 menit)] 

 Metode Gravitasi  

• Aplikasi metode 
Gravitasi pada 
bidang rekayasa 
dan lingkungan  

• Medan gravitasi 
bendabenda 
sederhana 
(Bola, lempeng, 
silinder, benda 
bentuk 
sembarang) 
Metode survey 
(waktu, posisi, 



rekayasa dan 
lingkungan  

• Mampu 
menjelaskan dan 
memahami 
metode 
pengukuran survei 
gravitasi.) 

dan amplitudo) 
Pendekatan dan 
koreksi   

 

Minggu Ke-6-7 
CPMK 1 • Mampu 

menjelaskan 
konsep dan sifat 
magnetik batuan   

• Mampu 
menjelaskan 
mengenai medan 
magnetik bumi, 
intensitas total  

• magnetometer 
dan anomali 
medan skalar 
komposisinya  

• Mampu 
memahami dan 
memberi contoh 
sederhana medan 
magnetik 
bendabenda 
sederhana   

• Mampu 
memahami dan 
menjelaskan 

Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi jenis 
batuan  

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

 Model 
pembelajaran 
Ceramah dan 
Diskusi  [TM : 
1*(2*50 menit)] 

 • Sifat magnetik 
batuan  

• Medan magnetik 
bumi   

• Intensitas total 
• Magnetometer 

dan Anomali 
medan skalar  

• Aplikasi pada 
karakerisasi 
hidrogeologi dan 
air tanah zona 
fracture   

• Aplikasi pada 
masalah 
lingkungan 
(drum, tanki 
bawah tanah, 
jalur pipa) 



metode survei 
magnetik   

 
Minggu Ke-8 
CPMK-2 UTS   40%     
MInggu Ke -9 
CPMK 1 Mampu menjelaskan 

metode kelistrikan 
pasif 

mampu menguasai dan 
memahami metode 
kelistrikan pasif dan 
metode bola 

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

 Model pembelajaran 
Ceramah dan Diskusi  
[TM : 1*(2*50 
menit)] 

 • Metode 
Kelistrikan Pasif  

• Metode Bola  

 

Minggu Ke-10 - 11 
CPMK 1 • Mampu 

menejelaskan dan 
memahami sifat 
konduktivitas 
sebagai parameter 
Geofisika 

• Mampu 
menjelaskan 
konsep resistivitas 
dan membedakan 
dengan konsep 
induksi polarisasi   

• Mampu 
menjelaskan dan 
menganalisa 
permasalahn bumi 
dengan prinsip 
konduksi dan 

• Mahasiswa mampu 
menguasai dan 
memahami metode 
golistrik  

• Mahasiswa mampu  
mengaplikasik an 
metode geolistrik 
pada permasalahan 
lingkungan 

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

 Model pembelajaran 
Ceramah dan Diskusi  
[TM : 1*(2*50 
menit)] 

 Metode Geolistrik  

• Sifat 
konduktivitas 
sebagai 
parameter  
Geofisika   

• Konsep 
resistivitas dan 
Induksi 
Polarisasi (IP)   

• Konduksi pada 
(solid) dan 
elektrolit   

• Prinsip 
konduksi pada 
pada batuan 
konsentrasi 
ionik, 
visikositas, 



beberapa 
parameter  

• Geofisika  
• Mampu 

memahami, 
menjelaskan dan 
mengaplikasi 
metode geolistrik 
pada aspek 
rekayasa dan 
lingkungan   

• Mampu 
menjelaskan 
parameter 
Geofisika 
(resistivitas) 
dengan 
karakteristik 
batuan. 

temperatur, 
porositas, dan 
kandungan 
lempung (caly) 

• Aplikasi 
metode 
geolistrik 
resistivitas dan 
Induksi 
Polarisasi (IP) 
pada bidang 
rekayasa dan 
lingkungan 

Minggu Ke-12-13 
CPMK 1 • Mampu 

menjelaskan 
tentang metode EM 
dan teknik induksi 

• Mampu 
menjelaskan dan 
membedakan 
metode aktif dan 
pasif pada survei EM  

• Mampu 
menjelaskan dan 

Mahasiswa mampu 
menguasai dan 
memahami metode 
elektromagnetik dan 
aplikasinya 

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

 Model pembelajaran 
Ceramah dan Diskusi 
[TM : 1*(2*50 
menit)] 
 
 

 Metode 
Elektromagnetik 
•  Metode EM 

(teknik induksi)  
• Aktif (metode 

sumber 
artificial) 

• Metode Loop-
loop  

• TuramVLF  



memahami metode 
pengukuran survei 
EM dasar  

• Mampu 
mengaplikasikan 

• Pasif (Metode 
sumber 
alamiah)  

• Magnetotelluri
cs  

• Tellurics  
• Variasi 

Magnetik  
• Aplikasi 

metode EM 
pada bidang 
rekayasa luar 
lingkungan 

Minggu Ke-14 
CPMK-2 • Memahami 

sistempanas bumi 
secara fisis serta 
mampu 
mengaplikasikan 
prinsip -prinsip 
Geofisika untuk 
eksplorasi energi 
panas bumi secara 
berkelanjutan 

• Menjelaskan 
dampak 
lingkungan dari 
eksplorasi dan 
eksploitasi panas 
bumi  

• Mamahami 
potensi bahaya 

Mahasiswa mampu 
menguasai dan 
memahami explorasi 
geofisika 

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

 [Model 
pembelajaran 
Ceramah dan Diskusi 
[TM : 1*(2*50 
menit)] 

 • Membentukan 
dan manifestasi 
panas bumi 

• Definisi dan 
klasifikasi 

• Pemanfaatan 
panas bumi; 
direct dan 
indirectuse 

• Perkembangan 
pemanfaatan 
panas bumi di 
Indonesia 

• Aspek 
lingkungan dan 
kebencanaan 

• Dampak 
lingkungan dari 



pada lapangan 
panas bumi 

• Mampu 
melakukan 
penilaian risiko 
dan mitigasi 
bencana pada 
lapangan panas 
bumi (gunung api) 
bentang alam kars 

eksplorasi dan 
eksploitasi 
panas bumi 

• Potensi bahaya 
pada lapangan 
panas bumi 

• Peniliaian risiko 
dan mitigasi 
bencana pada 
lapangan panas 
bumi (gunung 
api) 

Minggu Ke-15 
CPMK-2 Melaksanakan 

eksplorasi 
menggunakan salah 
satu metode yang 
telah diajarkan  

Mahasiswa mampu 
menguasai dan 
memahami metode 
geofisika dalam 
penerapannya secara 
teknis langsung di 
lapangan  

Kriteria: 
Ketepatan metode 
dan hasil analisis 
data  
 
Bentuk Penilaian: 
Non Tes 
(Observasi 

20% Project based 
learning  

 • Memdbuat 
pemetaan dan 
peta pada 
daerah yang 
dituju  

• Metode 
geomagnetik  

• Metode 
kelistrikan pasif  

• Metode 
kelistrikan aktif  

• Netide 
elektromagneti
k  

Minggu Ke-16 
CPMK-2 UAS   40%     

 


