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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) 

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 mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 
berdasarkan hasil analisis informasi dan data (5.b) 

CPMK-5 Mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin 
kesahihan dan mencegah plagiasi (5.c) 

CPMK-6  Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (5.d) 

CPMK-7 Mahasiswa telah memperoleh kompetensi metodologi ilmiah bidang fisika dan mampu menerapkannya dalam konteks 
yang lebih luas (6.c) 

CPMK-8 Mahasiswa mampu mendapatkan, menafsirkan, dan mengevaluasi data ilmiah dan teknis, untuk menarik kesimpulan yang 
tepat, dengan memperhatikan etika ilmiah, teknis dan etis (6.d) 

CPMK-9 Mahasiswa mampu memecahkan masalah alam secara ilmiah dan teknis secara independen, dan mampu 
mempresentasikan hasilnya (6.e) 

CPL CPMK Sub-CPMK 
3 1 1. Mampu memahami sejarah penemuan inti atom dalam perspektif fisika modern, memahami 

klasifikasi nuklida berdasarkan jumlah proton dan netron atau nomer atom dan nomer massa, dan 
memahami interaksi dominan dalam struktur inti. 

4 2 2. Mampu memahami sifat-sifat inti (statik dan dinamik) dan perilaku inti berdasarkan konfigurasi proton 
dan netron (stabil dan tak stabil), memahami karakteristik inti berdasarkan energi ikat per nukleon, 
dan memahami teknik penentuan jenis dan massa isotop. 

3 3. Mampu memahami berbagai karakteristik model inti dan memahami peran nukleon valensi sebagai 
penentu sifat dan perilaku inti. 

5 4 4. Mampu memahami konsep stabilitas inti dan inti bersifat radioaktif, memahami mekanisme 
peluruhan radioaktif dan prinsip kekekalan muatan, dan memahami prinsip kekekalan materi-energi. 

5 5. Mampu memahami perbedaan antara reaksi fisi dan reaksi fusi, memahami sumber energi alternatif 
berbasis reaksi fusi hidrogen, memahami aplikasi radioisotop dalam berbagai bidang kehidupan, dan 
memahami pengelolaan limbah nuklir 

6 6. Mampu memahami berbagai isu penting teknologi nuklir dan aspek kemanfaatannya melalui 
pembuatan poster kelompok dan presentasi poster secara individual. 

6 
7 7. Mampu memahami konsep panas reaksi pada reaktor adiabatik, panas pembakaran/combustion. 

8 8. Mampu menjalankan software simulasi SRAC. 

9 9. Mampu menjalankan software simulasi Moldy. 



Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Mata kuliah Komputasi inti dan reaktor mencakup pembelajaran tentang konsep dasar komputasi inti atom yang menyangkut 
metode komputasi dan penerapannya. Materi meliputi ruang lingkup komputasi inti dan pemodelan molekul,metodeyang meliputi 
metode mekanika molekular, semi empiris, abinitio. Hubungan Kuantitative struktur-aktivitas (QSAR) juga akan dibahas dalam 
matakuliah ini. Materi praktikum/demontrasi perangkat lunak   akan diberikan untuk dapat secara langsung mengetahui 
penggunaan komputasi dalam menyelesaikan permasalahan ini. 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

• sejarah penemuan inti atom 
• sifat-sifat inti 
• reaksi fisi dan reaksi fusi 
• rector nuklir 
• Software SRAC 
• Software Moldy 

Metode Penilaian 
dan kaitan dengan 
CPMK 

Komponen/Metode 
Penilaian 

Persentase 
(%) 

CPMK 
Media 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Presentasi/Keaktifan/Tugas 
dll 

40 √ √ √ √ √ √ √ √ √ MMP 

UTS 30 √ √ √ √           
Rubrik 

Soal 

UAS 30         √ √ √ √ √ 
Rubrik 

Soal 
 

Pustaka Utama  1. Prastowo, T. 2015. Lecture Notes on Nuclear Physics. Unpublished work. 
2. Abdullah, K. M. S. 2014. Fundamentals of Nuclear Physics. Kurdistan Region, Iraq: University of Duhok Publication. 
3. Bortz, A. B. 2007. Physics: decade by decade. New York, US: Facts on File Inc. 
4. Serway, R. A., Moses, C. J., and Moyer, C. A. 2005. Modern Physics. Belmont, US: Thomson Brooks/Cole. 
5. Beiser, A. 2003. Concepts of Modern Physics. New York, US: McGraw-Hill Companies 

Pustaka Pendukung - 
Media 
Pembelajaran 

Software Hardware 
1. Microsoft Office 2010 
2. E-learning UNEJ 
3. Zoom Meeting 
4. Link IRL 

1. LCD 
2. Laptop / Komputer 
3. Internet  



Team Teaching - 
Matakuliah 
Prasarat 

Fisika Modern, Fisika Kuantum dan Fisika Statistika 

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 dan Ke-3 
CPMK 1 
dan 2 

Sub-CPMK 1 
Mampu memahami 
sejarah penemuan 
inti atom dalam 
perspektif fisika 
modern, memahami 
klasifikasi nuklida 
berdasarkan jumlah 
proton dan netron 
atau nomer atom 
dan nomer massa, 
dan memahami 
interaksi dominan 
dalam struktur inti. 
Sub-CPMK 2 
Mampu memahami 
sifat-sifat inti (statik 
dan dinamik) dan 
perilaku inti 
berdasarkan 
konfigurasi proton 
dan netron (stabil 
dan tak stabil), 
memahami 
karakteristik inti 
berdasarkan energi 

Kemampuan 
mahasiswa 
dalam 
menyelesaikan 
permasalahan 

Ketepatan 
dan 
penguasaan 
materi 
Metode: Non 
Tes 
(Dokumen) 

8 Membaca RPS, 
silabus dan kontrak 
di MMP   
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 

• Inti atom 
• Proton 
• Neutron 
• Sifat sifat inti 



ikat per nukleon, dan 
memahami teknik 
penentuan jenis dan 
massa isotop. 

Minggu Ke-4, Ke-5, Ke-6 dan Ke-7 
CPMK 3 
dan 4 

Sub-CPMK 3 
Mampu memahami 
berbagai 
karakteristik model 
inti dan memahami 
peran nukleon 
valensi sebagai 
penentu sifat dan 
perilaku inti. 
Sub-CPMK 4 
Mampu memahami 
konsep stabilitas inti 
dan inti bersifat 
radioaktif, 
memahami 
mekanisme 
peluruhan radioaktif 
dan prinsip 
kekekalan muatan, 
dan memahami 
prinsip kekekalan 
materi-energi 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengerjakan soal 
dan 
mendeskripsikan 
mekanisme reaksi 
dengan tepat 

Ketepatan 
dan 
penguasaan 
materi 
Metode: Non 
Tes 
(Dokumen) 

8 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.i
d 
 
[TM: 1x(2x50”)] 

 

• Sifat inti 
• Peluruhan 

radioaktid 
• Prinsip kekekalan 

materi 

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

Minggu Ke-9, Ke-10, Ke-11 dan Ke-12 

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


CPMK 5 
dan 6 

Sub-CPMK 5 
Mampu memahami 
perbedaan antara 
reaksi fisi dan reaksi 
fusi, memahami 
sumber energi 
alternatif berbasis 
reaksi fusi hidrogen, 
memahami aplikasi 
radioisotop dalam 
berbagai bidang 
kehidupan, dan 
memahami 
pengelolaan limbah 
nuklir 
Sub-CPMK 6 
Mampu memahami 
berbagai isu penting 
teknologi nuklir dan 
aspek 
kemanfaatannya 
melalui pembuatan 
poster kelompok dan 
presentasi poster 
secara individual. 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengerjakan tugas 
dan 
mendeskripsikan 
mekanisme reaksi 
dengan tepat 

Ketepatan dan 
penguasaan 
materi Metode: 
Non Tes 
(Dokumen) 

10 Tugas:  
Membaca materi 
yang tersedia di 
MMP dan 
membuat poster 
untuk do 
presentasikan  
(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.i
d 
 
[TM: 1x(2x50”)] 

 

• Reaksi Fisi 
• Reaksi Fusi 
• Nuklir 

Minggu Ke-13 
CPMK 7 Sub-CPMK 7 

Mampu memahami 
konsep panas reaksi 
pada reaktor 
adiabatik, panas 
pembakaran/combus
tion. 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
mengerjakan soal 
dan 
mendeskripsikan 
mekanisme reaksi 
dengan tepat 

Ketepatan dan 
penguasaan 
materi Metode: 
Non Tes 
(Dokumen) 

4 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 

• Reaktor 
• Combustion 

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


Kuliah dan 
diskusi via 
zoom 
dan/atau  
forum diskusi 
di sister 

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

 
Minggu Ke-14 
CPMK 8 Sub-CPMK 8 

Mampu 
menjalankan 
software simulasi 
SRAC. 

Kemampuan 
mahasiswa 
dalam 
menjalankan 
software 

Ketepatan dan 
penguasaan 
materi Metode: 
Non Tes 
(Dokumen) 

5 Tugas:  
Membaca materi 
yang tersedia di 
MMP dan 
mempresentasikan 
project melalui 
software (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 

 

• Software SRAC 

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


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

 
Minggu Ke-15 
CPMK 9 Sub-CPMK 9 

Mampu menjalankan 
software simulasi 
Moldy. 

Kemampuan 
mahasiswa dalam 
menjalankan 
software 

Ketepatan dan 
penguasaan 
materi Metode: 
Non Tes 
(Dokumen) 

5 Tugas:  
Membaca materi 
yang tersedia di 
MMP dan 
mempresentasikan 
project melalui 
software (PPT, e-
Book)  
 

• 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.i
d 

• Software Moldy 

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


 
[TM: 1x(2x50”)] 

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

 

 


