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Capaian Pemb. Mt.Kuliah :
Setelah mengikuti matakuliah ini diharapkan mahasiswa mampu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dapat menjelaskan perbedaan antara besaran vektor dengan skalar
Dapat menentukan besar dan arah sebuah vektor
Dapat melakukan analisa operasi terhadap besaran vector baik secara grafis maupun matematis.
Dapat Menganalisa muatan listrik, gaya listrik dan medan listrik
Dapat memahami hubungan antara jumlah garis gaya yang menembus permukaan yang
melingkupi muatan listrik dengan jumlah muatan.
Mampu memformulasikan gaya listrik, kuat medan listrik, fluks, potensial listrik serta
penerapannya pada keping sejajar
Mampu menganalisis tegangan, arus listrik dan hambatan
Mahasiswa mampu menjelaskan hal-hal yang terkait dengan magnet dan medan magnet.
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang induksi EMF (Electromagnetic Force)
Mahasiswa memahami mengenai rangkaian LRC dalam tegangan AC
Mahasiswa memahami tentang gelombang elektromagnetik dan aplikasinya.

Deskripsi Mata Kuliah

:

Mata kuliah Fisika ditujukan untuk memperkenalkan dasar-dasar fisika kinematika, dinamika, dan
gelombang di tingkat sarjana teknik informatika. Kuliah ini membahas vektor, kinematika, dinamika,
usaha dan energi, momentum linier, dinamika rotasi, osilasi, dan gelombang. Dalam perkuliahan ini,
mahasiswa akan dibekali dengan konsep-konsep fisika kinematika, dinamika, dan gelombang yang
mungkin terkait dengan kajian dalam bidang informatika. Dengan adanya kuliah ini, mahasiswa
diharapkan memilki gambaran umum terkait fenomena fisika sederhana yang terjadi dalam kehidupan
sehari-hari, model fisis sederhana, dan model matematika yang terkait model fisis sederhana.

ii

Bahan Kajian
:
1. Vektor Fisika
2. Muatan, Gaya dan Medan Listrik
3. Hukum Gauss
4. Potensial Listik dan Kapasitor
5. Arus dan Tahanan Listrik
6. Magnet dan medan magnet, kuat arus akibat medan magnet, gaya yang dihasilkan
arus listrik/partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet.
7. Gaya antara kawat paralel berarus, solenoida dan elektromagnet, hukum Ampere,
Torsi dalam loop berarus, aplikasi: galvanometer, motor, loudspeaker, dan mass
spectrometer
8. Induksi EMF, hukum induksi Faraday dan Lenz, Induksi EMF dalam konduktor
bergerak, generator listrik, back EMF dan counter torque (eddy currents).
9. Transformator dan transmisi listrik, induktansi, dan aplikasi induksi: sound systems,
computer memory, seismograph, GFCI
10. Energi dalam medan magnet, rangkaian LR, tegangan AC dan reaktansi, rangkaian
seri LRC, dan frekuensi resonansi
11. Persamaan Maxwell, cahaya sebagai gelombang dan spektrum elektromagnetik,
mengukur kecepatan cahaya, energi dalam gelombang elektromagnetik, aplikasi:
radio dan televisi, komunikasi wireless.

Referensi
:
1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker. Fundamental of Physiscs, 10th Edition. Wiley:
2013.
2. D. C. Giancoli. Physics: Principles with Application, 6th Edition. Addison-Wesley:
2010.
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RUMPUN MK

BOBOT (sks)

SEMESTER

II
TEKNIK
T=2
P=0
INFORMATIKA
1. Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan memecahkan permasalahan kebutuhan informasi dari suatu
organisasi. 2. Mampu mengintegrasikan solusi berbasis teknologi informasi secara efektif pada suatu organisasi. 3.
Mampu menerapkan konsep-konsep dasar komputer yang dibutuhkan dalam merancang dan mengimplementasikan
solusi teknologi informasi. 4. Dapat berkarya dengan perilaku etika sesuai bidang keprofesian teknologi informasi.

Mahasiswa mampu memahami konsep dasar fisika dan mampu menganalisa teorema dasar yang berkaitan dengan
listrik dan penggunaannya.Mahasiswa mampu memahami konsep dasar fisika dan mampu menganalisa teorema dasar
yang berkaitan dengan listrik dan penggunaannya

Mata kuliah Fisika ditujukan untuk memperkenalkan dasar-dasar fisika kinematika, dinamika, dan gelombang di tingkat sarjana
teknik informatika. Kuliah ini membahas vektor, kinematika, dinamika, usaha dan energi, momentum linier, dinamika rotasi, osilasi,
dan gelombang. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan dibekali dengan konsep-konsep fisika kinematika, dinamika, dan gelombang
yang mungkin terkait dengan kajian dalam bidang informatika. Dengan adanya kuliah ini, mahasiswa diharapkan memilki gambaran
umum terkait fenomena fisika sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, model fisis sederhana, dan model matematika
yang terkait model fisis sederhana.
3. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker. Fundamental of Physiscs, 10th Edition. Wiley: 2013.
Utama :
4. D. C. Giancoli. Physics: Principles with Application, 6th Edition. Addison-Wesley: 2010.
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ruang lingkup
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MATERI
PEMBELAJARA
N (PUSTAKA)

12.
Dapat
menjelaskan
perbedaan antara
besaran vektor
dengan skalar
13. Dapat
menentukan
besar dan arah
sebuah vektor
14.
Dapat
melakukan
analisa operasi
terhadap besaran
vector baik
secara grafis
maupun
matematis.

Vektor Fisika

Kontrak
Perkuliahan
Pemaparan
RPS

METODE STRATEGI
PEMBELAJARAN
(ESTIMASI WAKTU)

ASSESSMENT
INDIKATOR

BENTUK

Menjelaskan dengan tepat
perbedaan vektor besaran
dan vektor skalar.

Pemberian Tugas

BOBO
T

Presentasi,diskus
i dan tutorial

Presentasi, diskusi dan

2

10%

4

Dapat
Menganalisa
muatan listrik,
gaya listrik dan
medan listrik

Muatan, Gaya dan
Medan Listrik

Presentasi, diskusi dan
tutorial
Praktikum

Menjelaskan dengan tepat
muatan, gaya listrik dan
medan listrik

Pemberian Tugas

10%

5

Dapat memahami
hubungan antara
jumlah garis gaya
yang menembus
permukaan yang
melingkupi
muatan listrik
dengan jumlah
muatan.

Hukum Gauss

Presentasi, diskusi dan
tutorial
Praktikum

Dapat menjelaskan denga
tepat tentang hukum Gauss,
hubungan antara jumlah
garis gaya yang menembus
permukaan yang
melingkupi muatan listrik.

Pemberian Tugas

10%

6

Mampu
memformulasika
n gaya listrik,
kuat medan
listrik, fluks,
potensial listrik
serta
penerapannya
pada
keping sejajar

Potensial Listik
dan Kapasitor

Presentasi, diskusi dan
tutorial
Praktikum

Dapat menjelaskan dengan
tepat tentang gaya listrik,
kuat medan listrik,fluks,
potensial listrik, serta
mampu mempraktekannya.

Pemberian Tugas

10%

3

7

Mampu
menganalisis
tegangan, arus
listrik dan
hambatan

Arus dan Tahanan
Listrik

Presentasi, diskusi dan
tutorial
Praktikum

Ketepatan dalam
menjelaskan tegangan, arus
listrik dan hambatan.

Pemberian Tugas

8

EVALUASI TENGAH SEMESTER (EVALUASI FORMATIF-EVALUASI YG DIMAKSUDKAN UNTUK MELAKUKAN IMPROVEMENT
PROSES PEMBELAJARAN BEDASARKAN ASSESSMENT YANG TELAH DILAKUKAN)

9,10

Mahasiswa
mampu
menjelaskan halhal yang terkait
dengan magnet
dan medan
magnet.

Magnet dan medan
magnet, kuat arus
akibat medan
magnet, gaya yang
dihasilkan arus
listrik/partikel
bermuatan yang
bergerak dalam
medan magnet.
Gaya antara kawat
paralel berarus,
solenoida dan
elektromagnet,
hukum Ampere,
Torsi dalam loop
berarus, aplikasi:
galvanometer,
motor,
loudspeaker, dan
mass spectrometer

Presentasi, diskusi dan
tutorial
Praktikum

4

Menjelaskan dengan tepat
tentang magnet dan medan
magnet.

Pemberian Tugas

10%

10%

11,12

Mahasiswa
mampu
menjelaskan
tentang induksi
EMF
(Electromagnetic
Force)

13

Mengukur
kemampuan
mahasiswa
menguasai materi
pertemuan 9
sampai 12

14

Mahasiswa
memahami
mengenai
rangkaian LRC
dalam tegangan
AC

Induksi EMF,
hukum induksi
Faraday dan Lenz,
Induksi EMF
dalam konduktor
bergerak,
generator listrik,
back EMF dan
counter torque
(eddy currents).
Transformator dan
transmisi listrik,
induktansi, dan
aplikasi induksi:
sound systems,
computer memory,
seismograph,
GFCI
Materi pertemuan
9 sampai 12,
Review soal-soal
Quis

Presentasi, diskusi dan
tutorial
Praktikum

Energi dalam
medan magnet,
rangkaian LR,
tegangan AC dan
reaktansi,
rangkaian seri
LRC, dan
frekuensi
resonansi

Presentasi, diskusi dan
tutorial
Praktikum

Ketepatan dalam
menjelaskan EMF

Menjelaskan peraturan
Quis dan mahasiswa
mengerjakan soal-soal
Quis.

5

Ketepatan dalam
merangkai LRC dalam
tegangan AC

Pemberian Tugas

10%

QUIS

10%

Pemberian Tugas

20%

15

Mahasiswa
memahami
tentang
gelombang
elektromagnetik
dan aplikasinya.

Persamaan
Presentasi, diskusi dan
Ketepatan dalam
Pemberian Tugas
tutorial
memahami gelombang dan
Maxwell, cahaya
cara mengaplikasikannya.
sebagai gelombang Praktikum
dan spektrum
elektromagnetik,
mengukur
kecepatan cahaya,
energi dalam
gelombang
elektromagnetik,
aplikasi: radio dan
televisi,
komunikasi
wireless.
16
EVALUASI AKHIR SEMESTER (EVALUASI YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENGETAHUI CAPAIAN AKHIR HASIL BELAJAR
MAHASISWA)
Catatan : 1 sks = (50' TM + 50' PT + 60' BM)/
BM =
T = Teori (aspek ilmu pengetahuan)
Minggu
Belajar
Mandiri
TM = Tatap
PS = Praktikum Simulasi
P = Praktek (aspek keterampilan kerja)
Muka
(160 menit/minggu)
(Kuliah)

PT =
Penugasan
Terstruktur.

PL = Praktikum laboratorium (160
menit/minggu)
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FORMAT RANCANGAN TUGAS QUIS dan PR
Nama Mata Kuliah
Program Studi

: Fisika
: Teknik Informatika

SKS
: 3 sks
Pertemuan ke :,2,3,5,6,9,10,13,14,15

A.TUJUAN TUGAS:
Mahasiswa mampu memahami Fisika dan pengaplikasikannya, sesuai materi yang diberikan
B. URAIAN TUGAS:
a. Obyek Garapan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

:

Vektor Fisika
Muatan gaya dan medan listrik
Hukum Gauss
Potensial listrik dan kapasitor
Arus dan tahanan listrik
INDUKSI EMF
Rangkaian LRC
Gelombang Elektromagnetik
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b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan
1. Discovery Teoritis (Quis)
1
2

Spesifikasi Tugas
Membaca literatur materi kuliah yang akan diberikan
Mengingat materi kuliah minggu lalu

Keterkaitan Tugas
Kesiapan Mhs Untuk meneirma materi baru
Pemahaman mahasiswa dari materi minggu lalu

2. Discovery Analisis (Mengerjakan soal pemahaman) PR
1
2

Spesifikasi Tugas
Membaca literatur materi kuliah yang Sudah diberikan
Memahami materi kuliah minggu lalu

Keterkaitan Tugas
Melengkapi materi yang belum diberikan di kelas
Mengerjakan Soal pemahaman yang diberikan

c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara/langkah pengerjaan)
1. Discovery Teoritis (Quis)
1
2
3

Spesifikasi Tugas
Dosen Menyampaikan Pertanyaan Quiz di awal pertemuan
Mahasisa Menjawab Pertanyaan
Menerima hasil koreksi dari dosen

Batasan Tugas
Dapat Diselesaikan 20 menit
Dapat menjawab 80 %
Disimpan oleh Mahasiswa

2. Discovery Analisis (Mengerjakan soal pemahaman - PR)
1
2
3

Spesifikasi Tugas
Diberikan pada setiap pokok bahasan
Cara Pengerjaan
Cara pelaporan hasil Tugas

Batasan Tugas
Maksimal 30 soal
Mandiri
Mandiri, ditulis di buku kertas folio
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d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:
Pemahaman mahasiswa dari konsep teori dan analisis minimal 80 %
C.KRITERIA PENILAIAN

POLA PENILAIAN KOMPETENSI : Quis dan PR Soal
KRITERIA : Pemahaman Teori dan Analisis
DIMENSI
Skor
Quis
Tugas PR

Sangat Memuaskan
(Skor 100)
Mengerjakan seluruh
soal dengan benar
Mengerjakan seluruh
soal dengan benar

Memuaskan
(Skor 80)
Mengerjakan 80%
soal dengan benar
Mengerjakan 80%
soal dengan benar

Batas
(Skor 60)
Mengerjakan 60%
soal dengan benar
Mengerjakan60% soal
dengan benar

9

Kurang Memuaskan
(Skor 40)
Mengerjakan 40%
soal dengan benar
Mengerjakan 40%
soal dengan benar

Di bawah standard
(Skor20)
Mengerjakan 20%
soal dengan benar
Mengerjakan 20%
soal dengan benar

SKOR

30%
70%

1. D. Rubrik Penilaian

Jenjang/Grade

Angka/Skor

Deskripsi/Indikator Kerja

E

<=45

Merupakan perolehan mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas dan sama sekali tidak
memahami materi.

D

45-51

Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas
seadanya, tidak memiliki kemauan dan tanggung jawab untuk memahami materi.

C

51.01-61

Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan cukup baik, berusaha
memahami materi namun kurang persisten sehingga baru mampu menyeleseaikan sebagian
dari masalah / tugas dengan akurasi yang kurang.

C+

61.01-66

Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, berusaha
memahami materi namun baru mampu menyeleseaikan sebagian masalah / tugas dengan
akurasi cukup.

B-

66.01-71

Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami
materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi cukup.

B

71.01-76

Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami
materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi bagus.

B+

76.01-81

Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami
materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi bagus.
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A-

81.01-85

Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami
materi dengan sangat baik, memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi dalam mencari
informasi terkait materi, mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi sangat baik.

A

85.01-100

Merupakan perolehan mahasiswa superior, yaitu mereka yang mengikuti perkuliahan dengan
sangat baik, memahami materi dengan sangat baik bahkan tertantang untuk memahami lebih
jauh, memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi,
mampu menyelesaikan masalah dengan akurasi sempurna bahkan mampu mengenali masalah
nyata pada masyarakat / industri dan mampu mengusulkan konsep solusinya.
Mengetahui
Kaprodi Teknik Informatika

Billy Eden William Asrul,S.Kom,MT
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