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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 
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) 

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 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) 

CPMK-5 Mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data serta membuat model fisis yang sesuai dengan percobaan terkait; 
(11.a) 

CPL CPMK Sub-CPMK 
  1. Memahami pengertian, dan kedudukan seismologi terhadap disiplin ilmu lainnya 

2. Memahami konsep dari metode-metode dasar yang digunakan baik seismologi aktif maupun pasif. 
3. Mempunyai dasar pemikiran tentang fenomena kegempaan dan teknology pasif seismic. 
4. Memahami hubungan struktur internal bumi dan mekanisme terjadinya gempabumi (focal mechanism) 

  5. Mahasiswa diharapkan memahami dan mengerti konsep gelombang seismik dan penjalarannya. 
6. Memahami konsep tentang seismometer dan jaringan seismologi. 
7. Mengetahui dan memahami cara menentukan lokasi gempabumi dan model hiposenternya. 
8. Memahami dan Menguasai materi gempa mikro dan akuisisinya. 

  9. Menguasai dan memahami materi pengolahan dan pemodelan gempa mikrol 
10. Mahasiswa memahami prinsip dasar dari seismologi aktif. 
11. Memahami dan menguasai prinsip dasar dan akuisisi seismik refraksi. 
12. Memahami dan menguasai materi pengolahan dan pemodelan lapisan bawah permukaan menggunakan 

seismik refraksi. 
13. Memahami dan menguasai materi tentang prinsip dasar dan akuisisi data seismik refleksi. 
14. Mahasiswa diharapkan memahami dan menguasai pengolahan data seismik refleksi dan atribut seismik. 
15. Mahasiswa diharapkan memahami dan menguasai materi pembuatan peta penampang dan interpretasi 

data seismik refleksi. 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Mata Kuliah Seismologi ini merupakan mata kuliah pilihan yang membekali pengetahuan tingkat tinggi dan kelanjutan dari 
perkuliahan Fisika yang berkaitan dengan materi seismologi. Matakuliah ini membahas fenomena seismik pasif dan seismik aktif. 
Seismologi pasif meliputi fenomena kegempaan, mekanisme terjadinya gempabumi (focal mechanism) dan penjalarannya, struktur 
internal bumi, seimometer, jaringan seismometer, gempa mikro dan eksplorasi gempa mikro. Seismologi aktif meliputi seismik 
bias/refraksi dan seismik refleksi. Pembahasannya meliputi pengertian dan pengolahannya seismik refraksi (metode Hagiwara), dan 
refleksi (Processing flow, correlation, convolution, deconvolution, velocity analysis, koreksi NMO, Stacking, Teknik Migrasi data), 
stratigrafi dan eksplorasi seismology. 



Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

Dalam perkuliahan ini dibahas : 
1. Pendahuluan 
2. Fenomena kegempaan dan pasif seismology. 
3. Struktur internal bumi, mekanisme terjadinya gempabumi (focal mechanism) 
4. Gelombang seismik dan penjalarannya. 
5. Seismometer dan jaringan seismologi 
6. Penentuan lokasi gempabumi dari jaringan seismometer 
7. Prinsip dasar dan akuisisi data gempa mikro. 
8. Pengolahan dan pemodelan gempa mikro 
9. Prinsip dasar seismologi aktif 
10. Prinsip dasar dan akuisisi seismic refraksi 
11. Pengolahan dan pemodelan lapisan bawah permukaan menggunakan seismik refraksi. 
12. Prinsip dasar dan akuisisi data seismik refleksi. 
13. Pengolahan dasar data seismik refraksi dan attribut seismik. 
14. Pembuatan peta penampang dan interpretasi data seismik refraksi 

Metode Penilaian 
dan kaitan dengan 
CPMK 

 

Komponen/Metode Penilaian Persentas
e (%) 

CPMK 
Media 

1 2 3 4 5 
Keaktifan Forum Diskusi  5 v     LKM  
Studi Kasus  5  V    Power Point Presentation  
UTS  15   V   Rubrik Soal  
UAS  15    V  V  Rubrik Soal  

 

Pustaka Utama  Referensi 
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. 
5. Udias. A., 1992, Principles of Seismology, Cambridge University Press. 

Pustaka Pendukung - 
Software Hardware 



Media 
Pembelajaran 

1. MS Power point 
2. MS Word 
3. MS Excell 
4. Browser: E-learning UNEJ 
5. Software Aplikasi Geofisika (Seismic Unix, Seplib, 

Reflexw dan lain- lain) 

1. Laptop / Komputer 
2. LCD 
3. Proyektor 

Team Teaching 1. Nurul Priyantari., S.Si., M.Si. 
2. Supriyadi., S.Si., M.Si. 

Matakuliah 
Prasarat 

1. Fisika Dasar. 
2. Gelombang. 

CPMK Sub CPMK  
(sebagai 

kemampuan akhir 
yang diharapkan) 

Penilaian 
Bentuk 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)  

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

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

Minggu Ke-2 
CPMK-3 Mempunyai dasar 

pemikiran tentang 
fenomena kegempaan 
dan teknology pasif 
seismic. 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan konsep 
dasar fenomena 
kegempaan.  
 
Mahasiswa bisa 
menjelaskan fenomena 

Kriteria:   
Ketepatan dan 
penguasaan 
materi  
  
Bentuk Penilaian:   

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

 Penjelasan 
tentang 
fenomena 
kegempaan dan 
pasif seismologi  



gempa dan interaksinya 
terhadap teknologi pasif 
seismik. 

Non Tes 
(Observasi)  

Minggu Ke-3 
CPMK-2 Memahami 

hubungan dan 
struktur internal 
bumi  

Mahasiswa bisa 
menjelaskan struktur 
internal bumi  

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

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

 Penjelasan 
tentang struktur 
internal bumi  

Minggu Ke-4 
CPMK-3 Memahami bisa 

menjelaskan struktur 
internal bumi dan 
mekanisme terjadinya 
gempabumi (focal 
mechanism) 

Mahasiswa dapat 
mekanisme terjadinya 
gempabumi (focal 
mechanism) 

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

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

 Penjelasan 
tentang 
mekanisme 
terjadinya 
gempabumi (focal 
mechanism). 

Minggu Ke-5 
CPMK-2 Mahasiswa 

diharapkan 
memahami dan 
mengerti konsep 
gelombang seismik 
dan penjalarannya 

Mahasiswa bisa 
menjelaskan konsep 
teori gelombang seismik 
dan penjalarannya 

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

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

 Penjelasan 
mengenai 
Gelombang 
seismik dan 
penjalarannya. 

Minggu Ke-6 



CPMK 2 Memahami konsep 
tentang seismometer 
dan jaringan 
seismologi. Memahami konsep 

tentang seismometer 
dan jaringan seismologi. 

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

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

 Penjelasan 
tentang 
Seismometer dan 
jaringan 
seismologi 
 

Minggu Ke-7 
CPMK 4 
 

Mengetahui dan 
memahami cara 
menentukan lokasi 
gempabumi dan 
model hiposenternya. 

Mengetahui dan 
memahami cara 
menentukan lokasi 
gempabumi dan model 
hiposenternya. 

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

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

 Penjelasan 
Penentuan lokasi 
gempabumi dari 
jaringan 
seismometer 
Prinsip dasar dan 
akuisisi data 
gempa mikro. 
 

Minggu Ke-8 
CPMK 4 Memahami dan 

Menguasai materi 
gempa mikro dan 
akuisisinya 

Mahasiswa bisa 
menjelaskan dan 
merancang akuisisi data 
gempa mikro. 

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

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

 Penjelasan cara 
pengolahan dan 
pemodelan 
gempa mikro 

Minggu Ke-9 
UTS (15%) 

Minggu Ke-10 



CPMK-4 Menguasai dan 
memahami materi 
pengolahan dan 
pemodelan gempa 
mikro 

Menguasai dan 
memahami materi 
pengolahan dan 
pemodelan gempa 
mikro 

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

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

 Penjelasan 
prinsip dasar 
seismologi aktif 
 

Minggu Ke-11 
CPMK-3 Mahasiswa 

memahami prinsip 
dasar dari seismologi 
aktif 

Mahasiswa bisa 
menjelaskan prinsip 
dasar yang digunakan 
dalam eksplorasi 
seismik aktif 

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

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

 Penjelasan 
mengenai Prinsip 
dasar dan akuisisi 
seismic refraksi.  
 

Minggu Ke-12 
CPMK-2 Mahasiswa bisa 

menjelaskan prinsip 
dasar yang digunakan 
dalam eksplorasi 
seismik aktif 

Mahasiswa bisa 
menjelaskan prinsip 
dasar yang digunakan 
dalam eksplorasi 
seismik aktif 

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

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

 Penjelasan 
mengenai 
Pengolahan dan 
pemodelan 
lapisan bawah 
permukaan 
menggunakan 
seismik refraksi. 
 

Minggu Ke-13 
CPMK-4 Memahami dan 

menguasai materi 
pengolahan dan 

Mahasiswa bisa 
menjelaskan dan 

Kriteria:   
Kelogisan cara 
berpikir Case 

5 Forum diskusi 
Case Based 
Learning  

 Penjelasan 
mengenai Prinsip 
dasar dan akuisisi 



pemodelan lapisan 
bawah permukaan 
menggunakan seismik 
refraksi 

melakukan pengolahan 
data seismik refraksil  
 
Mahasiswa bisa 
membuat model bawah 
permukaan 
menggunakan data 
seismik refraksi melalui 
studi kasus  

Based Learning 
dan keaktifan 
forum  
  
Bentuk Penilaian:   
Non Tes 
(Observasi)  

 
[1x(2x50’)] 

data seismik 
refleksi. 
 

Minggu Ke-14 
CPMK-5 Memahami dan 

menguasai materi 
tentang prinsip dasar 
dan akuisisi data 
seismik refleksi 

Mahasiswa bisa 
menjelaskan prinsip 
dasar seismik refleksi.  
 
Mahasiswa bisa 
merancang akuisisi data 
eksplorasi seismik 
refleksi melalui studi 
kasus  

Kriteria:   
Kelogisan cara 
berpikir Case 
Based Learning 
dan keaktifan 
forum  
  
Bentuk Penilaian:   
Non Tes 
(Observasi)  

5 Forum diskusi 
Case Based 
Learning  
 
[1x(2x50’)] 

 Penjelasan 
mengenai 
Pengolahan dasar 
data seismik 
refraksi dan 
attribut seismik. 
 

Minggu Ke-15 
CPMK-3 Mahasiswa bisa 

menjelaskan prinsip 
dasar seismik refleksi. 
Mahasiswa bisa 
merancang akuisisi 
data eksplorasi 
seismik refleksi. 
Mahasiswa 
diharapkan 
memahami dan 
menguasai materi 

Mahasiswa bisa 
menjelaskan tahap-
tahap pengolahan data 
seismik refleksi melalui 
fenomena studi kasus.  
 
Mahasiswa nisa 
membuat penampang 
seismik dan beserta 
atribut seismiknya. 

Kriteria:   
Kelogisan cara 
berpikir Case 
Based Learning 
dan keaktifan 
forum  
  
Bentuk Penilaian:   
Non Tes 
(Observasi)  

5 Forum diskusi 
Case Based 
Learning  
 
[1x(2x50’)] 

 Penjelasan 
mengenai 
Pembuatan peta 
penampang dan 
interpretasi data 
seismik refraksi 
 



pembuatan peta 
penampang dan 
interpretasi data 
seismik refleksi. 

Minggu Ke-16 
UAS (15%) 

 

 


