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Koordinator  Ka PRODI 

Salmani, S.T., M.S., M.T.  Desi Lestari Saptarini, M.Eng 

Capaian Pembelajaran Program Studi           

1. Menguasai konsep sistem satuan dan besaran pokok, vektor dan kesetimbangan, pergerakan dan titik berat suatu benda yang diam 
dan bergerak. 

2. Mampu menghitung volume, titik berat dan kesetimbangan beberapa demensi benda-benda hasil tambang secara manual 
maupun dengan software secara teknis, ekonomis dan etis. 

3. Mampu melaksanakan dan mengawasi sistem satuan dalam perhitungan kegiatan tambang secara aplikatif di lapangan. 
4. Mampu melaksanakan perancangan bangunan kegiatan tambang dan mempublikasikanya. 
5. memiliki etika dan tanggung jawab profesi, berintegritas tinggi dengan mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan hidup, 

sosial budaya, kemampuan dan kepemimpinan. 
6. Mampu menguasai strategi belajar dan mempunyai sikap belajar secara berkelanjutan.  

Mata Kuliah               

Setelah mengikuti Mata Kuliah ini, diharapkan: 
Mahasiswa mampu memahami dan menghubungkan Ilmu Fisika dengan Mekanika Teknik, Mekanika Fluida, Teori Gempa (gerakan dan 
getaran), dan Ilmu Bahan, pentingnya sistem satuan dan besaran pokok terhadap interaksi vektor dalam kegiatan pertambangan dan 
pembangunan dalam bidang teknik pertambangan, sehingga mampu merencanakan dalam bidang yang berupa fisik pertambangan, 
pembuatan maket sistem tambang sebagai miniatur perencanaan fisik-teknik secara mandiri maupun kelompok. 
 

Diskripsi Pokok Bahasan Bahan Kajian             

1. konsep-konsep dan prinsip dasar masing-masing topik dalam Ilmu Fisika  serta standar-standar besaran pokok.  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 
3. PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 
4. Teknologi Ekspoitasi teknik pertambangan yang berwawasan lingkungan. 
Pokok Bahasan         
DALAM MATA KULIAH INI, MAHASISWA AKAN MEMPELAJARI POKOK-POKOK BAHASAN SEBAGAI BERIKUT: 
1. SISTIM SATUAN & ANALISIS VEKTOR. 
2. KINEMATIKA: 
3. DINAMIKA : HK.NEWTON : GERAK, GAYA, MASSA, GRAVITASI: 
4. MOMEN INERSIA BENDA TEGAR: 
5. GESEKAN: 
6. KESETIMBANGAN: 
7. ENERGI, KERJA DAN USAHA: 
8. MESIN-MESIN ANGKAT (LIFTING MACHINES): 
9. MOMENTUM LINIER   & SUDUT: 

10. ELASTISITAS: 
11. GERAK HARMONIK: 



12. GETARAN:  
13. GELOMBANG: 
14. FLUIDA: 
15. PANAS DAN PERPINDAHAN PANAS 
16. STRUKTUR ATOM & MOLEKUL: 

Pustaka UTAMA :  
1. Walker, Jearl., David Halliday,. Robert Resnick, 2014 Fundamental of physics (extended edition), Printed in the United States of America. 
2. Ganiyanti A.S, Mekanika, FMIPA-UI 
3. Giancoli.C,Dougglass, Fisika 1.Prentice Hall,Terjemahan, Airlangga,1997 

4. Sears,Zemansky, Fisika untuk Universitas 1,College physics, Addison Wesley Pub.co 
5. Fishbane, P., Gasiorowicz, 1996, Physics for Scientists and Enginers, Prentice Hall Inc., New Jersey.  
6.  

Pendukung :  
URL  :  http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/h2ob.html  
URL alternative:  

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/EM/LightWave/Wave.html  
http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/forcefield.html  
http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/mmedia/index.html#estatic 

http:// www.salmanisaleh.wordpress.com  

 
Media Pembelajaran Software : Hardware : 

OS: Windows, Office, Excel PC, LCD Proyektor, Modul, Desain bangun atau benda kearah fisika 
Teaching Salmani, ST., MS., MT. 
Assessment Tugas tiap pertemuan matakuliah dan tugas besar, Studi Kasus, Proyek kecil, Ujian Tulis dan Lisan. 
Matakuliah Syarat -  

Mg Ke- Capaian Pembelajaran  
Materi Pembelajaran 

[Pustaka] 

Metode / Strategi 
Pembelajaran 

 [ Estimasi Waktu] 

Assessment 

Indikator Bentuk Bobot (%) 

1 Mahasiswa mampu memahami 
konsep besaran dan sistem satuan 
yang berlaku, mengetahui konsep 
perpindahan dan hitungan vektor  

Sistim Satuan & Analisis 
Vektor 

Tatap muka (Kuliah Pengantar), 
studi kasus, brainstorming 

[ TM : 2x50’] 
 

- Ketepatan dalam 
konversi satuan dan 
besaran pokok 

- Ketepatan dalam 
menguraikan konsep 
analisa dimensi 

- Aspek-aspek dan 
prinsip perpindahan 
dan perhitungan vektor 

Kehadiran, 
tanya-jawab 
 

10% 

2  Mahasiswa mampu menjelaskan 
konsep dan prinsip gerak dalam 
bidang satu dimensi dan bidang dua 
dimensi serta gerak melingkar. 

Kinematika Tatap muka (Kuliah), Diskusi; 
brainstorming, Tugas Mandiri. 

[ TM : 4x50’] 
 

- Ketepatan dalam 
memposisikan arah 
gerak satu dimensi, 
gerak dua dimensi dan 
gerak melingkar. 

- Capaian tugas yang 
mampu dikerjakan 

tanya-jawab, 
tugas 
ringkasan 
materi 

5% 

http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/h2ob.html
http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/EM/LightWave/Wave.html
http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/EM/LightWave/Wave.html
http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/forcefield.html
http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/mmedia/index.html#estatic
http://www.salmanisaleh.wordpress.com/


3  Mahasiswa mampu menjelaskan  
konsep dan prinsip hukum-hukum 
gerak Newton.  

Dinamika : Hk.Newton : 
Gerak, Gaya, Massa, 
Gravitasi 

Tatap muka (Kuliah), Diskusi 
Presentasi; brainstorming. 

[ TM : 4x50’] 
 

- Ketepatan dalam 
menjelaskan konsep 
gaya dan gerak dari 
hukum-hukum Newton. 

- Mengaplikasikan 
konsep dinamika dalam 
perencanaan geometrik 
jalan. 

tanya-jawab, 
tugas harian,  

5% 

4 Mahasiswa mampu menjelaskan 
konsep momen inersia pada benda-
benda tegar. 

Momen Inersia Benda 
Tegar 

Tatap muka (Kuliah), Diskusi 
Presentasi; brainstorming, 
Tugas Terstruktur, Belajar 
Mandiri. 

[ TM : 2x50’] 
 

- Ketepatan dalam 
menjelaskan konsep 
dan prinsip inersia 
suatu benda tegar. 

- Menghitung gaya-gaya 
momen. 

Presentasi 
makalah 
sederhana, 
 

10% 

5 Mahasiswa mampu memahami 
konsep dan prinsip gaya gesek dan 
akibatnya. 

Gesekan (gaya gesek sebab 
dan akibatnya) 

Tatap muka (Kuliah), Diskusi 
Presentasi; studi kasus, 
brainstorming. 

[ TM : 2x50’] 
 

- Ketepatan dalam 
memahami konsep dan 
prinsip gaya gesek. 

- Perhitungan beban lalu 
lintas pada permukaan 
jalan 

Telaah kasus, 
tanya jawab 

10% 

6 Mahasiswa mampu memahami 
konsep dan prinsip kesetimbangan 
gaya-gaya pada bidang. 

Kesetimbangan Diskusi Presentasi makalah; 
studi kasus, . 

[ TM : 2x50’] 
 

- Ketepatan dalam 
memahami konsep dan 
prinsip kesetimbangan 

- Perhitungan prinsip 
kesetimbangan 

tanya-jawab, 
telaah 
bangunan 
pengolahan 
limbah padat. 

10% 

7 Mahasiswa mampu memahami 
konservasi energi, dapat 
menghitung usaha dari gaya yang 
ditimbulkan oleh 
pergerakan/perpindahan suatu 
benda 

Energi dan usaha Tatap muka (Kuliah), Diskusi 
Presentasi makalah; Diskusi 
Presentasi makalah; studi 
kasus, telaah bangunan 
pengolahan limbah padat . 

[ TM : 4x50’] 
 

Ketepatan dalam 
menjelaskan konsep 
energi Kinetik dan energi 
potensial 

tanya-jawab, 
telaah produk 
hukum 

5% 

8 Mahasiswa mampu memahami 
konsep dan prinsip – prinsip 
pesawat sederhana, katrol dan 
mesin angkat lainnya.  

Mesin2 Angkat (Lifting 
Machines) 

Tatap muka (Kuliah), Diskusi 
Presentasi; studi kasus,. 

[ TM : 4x50’] 
 

- Ketepatan dalam 
menjelaskan konsep 
dan prinsip  pesawat 
sederhana. 

- Ketepatan dalam 
perhitungan katrol 

tanya-jawab, 
Dinamika 
kelompok,  

10% 

9 Ujian Tengah Semester (Ujian yg dimaksudkan untuk mengevaluasia capaian pembelajaran dan upaya perbaikan proses 
pembelajaran selanjutnya) 

10 Mahasiswa mampu memahami 
konsep-konsep momentum dan 
tumbukan, baik tumbukan linier 
ataupun pada tumbunkan bersudut. 

Momentum Linier   & Sudut Diskusi Presentasi makalah; 
studi kasus, . 

[ TM : 4x50’] 
 

- Ketepatan dalam 
menjelaskan konsep 
dan prinsip  momentum 
linier dan sudut. 

tanya-jawab, 
telaah produk 
hukum 

5% 



- Ketepatan dalam 
perhitungan momentum 
benda tegar berupa bola 
pejal. 

11 Mahasiswa mampu memahami 
konsep dan prinsip – prinsip 
elastisitas, pemuaian, penyusutan 
dan lendutan suatu benda. 

Elastisitas Diskusi Presentasi makalah; 
studi kasus, . 

[ TM : 4x50’] 
 

- Ketepatan dalam 
menjelaskan konsep 
dan prinsip  masa jenis, 
tegangan dan regangan,. 

- Ketepatan dalam 
perhitungan  

tanya-jawab, 
Dinamika 
kelompok,  

10% 

12 Mahasiswa mampu memahami 
konsep dan prinsip – prinsip gerak 
harmonik sederhana (GHS), 
mengetahui amplitudu dari 
gerakan. 

Gerak Harmonik Diskusi Presentasi makalah; 
studi kasus, . 

[ TM : 4x50’] 
 

- Ketepatan dalam 
menjelaskan konsep 
dan prinsip GHS, 

tanya-jawab, 
Dinamika 
kelompok,  

10% 

13 Mahasiswa mampu memahami 
konsep dan prinsip – prinsip 
frekwensi getaran dan gelombang. 

Getaran dan gelombang Diskusi Presentasi makalah; 
studi kasus, . 

[ TM : 4x50’] 
 

- Ketepatan dalam 
menjelaskan konsep 
dan prinsip frekuwensi 
getaran dan gelombang 

tanya-jawab, 
Dinamika 
kelompok,  

10% 

14 Mahasiswa mampu memahami 
konsep dan prinsip – prinsip 
tekanan fluida statik dan berbagai 
aliran dalam fluida yang bergerak. 

Fluida Diskusi Presentasi makalah; 
studi kasus, . 

[ TM : 4x50’] 
 

- Ketepatan dalam 
menjelaskan konsep 
dan prinsip tekanan 
fluida dan aliran dalam 
fluida 

tanya-jawab, 
Dinamika 
kelompok,  

10% 

15 Mahasiswa mampu memahami 
konsep dan prinsip – prinsip 
tentang kalor, perpindahan panas. 

Panas dan Perpindahan 
Panas 

Diskusi Presentasi makalah; 
studi kasus, . 

[ TM : 4x50’] 
 

- Ketepatan dalam 
menjelaskan konsep 
dan prinsip 
termodinamika 

tanya-jawab, 
Dinamika 
kelompok,  

10% 

16 Mahasiswa mampu memahami 
konsep dan prinsip – prinsip 
struktur atom dan molekul-molekul 
pada zat-zat kombinasi 

Struktur Atom & Molekul Diskusi Presentasi makalah; 
studi kasus, . 

[ TM : 4x50’] 
 

- Ketepatan dalam 
menjelaskan konsep 
dan prinsip struktur 
atom. Diagram tingkat 
energi. 

tanya-jawab, 
Dinamika 
kelompok,  

10% 

 Ujian Akhir Semester (Ujian Akhir dimaksudkan untuk mengetahui capaian akhir hasil belajar mahasiswa)  
Catatan : 
1 sks  = (50’ TM + 60’ BT + 60’ BM)/Minggu  BM  = Belajar Mandiri                                                                       T = Teori (aspek ilmu pengetahuan)      
TM  = Tatap Muka (Kuliah)  PS = Praktikum Simulasi  (3 jam/minggu/semester)                 P = Praktek (aspek ketrampilan kerja) 
BT  = Belajar Terstruktur.  PL = Praktikum Laboratorium (3 jam /minggu) 

 
  



GARIS – GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN (GBPP) 
 

Nama Mata Kuliah  : Fisika Terapan 

Kode/SKS   : TA1203 / 2 sks 
Status    : Wajib 
Dosen Pengasuh  : Salmani, ST., MS., MT. 
Tujuan Instruksional Umum (TIU)  :  
Setelah selesai mengikuti matakuliah ini (pada akhir semester) mahasiswa mampu untuk : 

1) Menguasai memahami pentingnya pengetahuan fisika dengan interaksinya dalam perencanaan dan pembangunan dalam bidang teknik sipil. 
2) Mampu merencanakan dalam bidang konstruksi sipil, pembuatan jalur jalan dan saluran dan geometrik lainnya. 

 
 

Kuliah ke Tujuan Instruksional Khusus (TIK) Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Kegiatan 
Waktu 

(menit) 
Referensi 

1 Setelah mengikuti kuliah bagian ini 
mahasiswa dapat memahami konsep 
besran pokok dan besaran turunan 
Memahami prinsip berbagai cara 
konversi satuan dan analisa dimensi. 

Sistim Satuan & 
Analisis Vektor 

- Satuan Pokok; SatuanTurunan CGS; 
MKS; SI; Operasi Vektor: metode 
jajaran genjang, fungsi-fungsi 
trigonometri, komponen vektor 
penjumlahan, pengurangan, Urai 
Perkalian vektor, dan vektor 
satuan. 

TM + TS 2 x 50 Bansal,R., A Text Book of 
Engineering Mechanics  
Laxmi Publications Ltd., 
New Delhi, 2004 

2 Setelah mengikuti kuliah bagian ini 
mahasiswa dapat memahami konsep 
dan prinsip tentang gerak: kecepatan, 
percepatan, gerak satu deminsi dan 
gerak dua dimensi serta gerak sudut 
dan gerak melingkar 

Kinematika - Percepatan gerak lurus, GLBB, 
interpretasi grafis, percepatan akibat 
gravitasi, komponen kecepatan, dan 
masalah gerak peluru; Parabola, 
Melingkar; Rotasi, Relativ. 

TM + TSM 6 x 50 Beer, F., Johnston,R., 
Mechanics for Engineers, 
4th ed., Mc Graw Hill Book 
Company, NY, 1987 

3 Setelah mengikuti kuliah bagian ini 
mahasiswa dapat memahami konsep 
dan prinsip dinamika hukum-hukum 
Newton dan berbagai gaya dalam 
rekayasa. 

Dinamika : 
Hk.Newton : 
Gerak, Gaya, 
Massa, Gravitasi 

- Cara menentukan Gaya; gaya gesek, 
gaya normal, Gaya Centripetal, Gaya 
Centrifugal, Gaya Fiktif, hubungan 
antara berat dan massa. 

TM + TS 6 x 50 Burton,T.D., Introduction 
to Dynamic System 
Analysis, Mc Graw Hill 
International Edition, NY, 
1994 

4 Setelah mengikuti kuliah bagian ini 
mahasiswa dapat memahami konsep 
momen Inersia benda-benda tegar. 

Momen Inersia 
Benda Tegar 

- Benda Partikel ; Benda Kontinue : 
Sferis, Silinder Pejal, Silinde 
Berrongga ; Kubik 

TM + TSK 2 x 50 Hibbeler, Engineering 
Mechanics: Dynamics, 
Prentice Hall Pearson 
Education Asia  Pte, Ltd., 
Singapore, 2002 

5 Setelah mengikuti kuliah bagian ini 
mahasiswa dapat memahami konsep 
dan prinsip gaya gesekan baik 
gesekan statik dan gesekan kinetik. 

Gesekan - Statik, Kinetik TM + TSK 2 x 50 Meriam, J.L., Kraige,L.G., 
Engineering Mechanics 
:Dynamics,John Wiley & 
Sons Ltd., Virginia, 2003 



6 Setelah mengikuti kuliah bagian ini 
mahasiswa dapat memahami konsep 
dan prinsip kesetimbangan akibat 
adanya gaya-gaya pada suatu benda 

Kesetimbangan - Mekanik; Statik ; Dinamik, momen 
puntir, pusat gravitasi posisi sumbu 

TM + TSM 2 x 50 Bansal,R., A Text Book of 
Engineering Mechanics  
Laxmi Publications Ltd., 
New Delhi, 2004 

7 Setelah mengikuti kuliah bagian ini 
mahasiswa dapat memahami konsep 
dan prinsip berbagai energi, usaha 
yang dilakukan akibat adanya gaya-
gaya yang ditimbulkan. 

Energi, kerja 
dan usaha 

- Energi Potensial, Kinetik, energi 
potensial gravitasi, teorema usaha-
energi, kekekalan energi, daya 
kilowatt-jam. 

  Thumann, A., Metha, P., 
Hand Book of Energy 
Engineering, 4th ed., The 
Fairmont Press Inc., 1997 

8 Setelah mengikuti kuliah bagian ini 
mahasiswa dapat memahami konsep 
dan prinsip – prinsip pesawat 
sederhana sebagai alat bantu 
meringankan beban yang diperoleh 
akibat dari gaya-gaya yang 
ditimbulkan. 

Mesin2 Angkat 
(Lifting 
Machines) 

- Prinsip usaha, keuntungan 
mekanis dan efisiensi. 

TM + TSM 2 x 50 Meriam, J.L., Kraige,L.G., 
Engineering Mechanics 
:Dynamics,John Wiley & 
Sons Ltd., Virginia, 2003 

9 UTS  -     

10 Setelah mengikuti kuliah bagian ini 
mahasiswa dapat memahami konsep 
dan prinsip tumbukan, baik 
tumbukan linier vertikal dan 
horisontal maupun tumbukan dari 
pergerakan sudut. 

Momentum 
linier, sudut 

- Momentum linier, impuls 
menyebabkan perubahan 
momentum, kekekalan momentum 
linier, tumbukan dan ledakan, 
tumbukan elastis sempurna, 
koefisien restitusi 

TM + TSK 4 x 50 Bangash, MYH., Impact 
and Explotion, Blackwell 
Scientific Publications, 
London, 1993 

11 Setelah mengikuti kuliah bagian ini 
mahasiswa dapat memahami konsep 
dan prinsip elastisitas. Perubahan 
bentuk terdeformasi, pemuaian dan 
penyusutan 

Elastisitas - Massa jenis, tegangan -regangan, 
batas elastis dan Modulus Young, 
modulus bulk, modulus geser. 

TM + TSK 4 x 50 Fishbane, P., Gasiorowicz, 
Physics for Scientists and 
Engineers, Prentice Hall 
Inc., New Jersey, 1996 

12 Setelah mengikuti kuliah bagian ini 
mahasiswa dapat memahami konsep 
dan prinsip grafik gerak getaran, 
dapat menghitung gaya pemulih dari 
bandul sederhana. 

Gerak harmonik Periode(T), frekuensi grafik gerak 
getaran, gaya pemulih, sistem 
hooke, energi potensial elastis, 
bandul sederhana. 

TM + TSK 4 x 50 Young, Freedman, 
University Physics, 9th 
ed., Addison Wesley, 
Massachusets, 1998 

13 Setelah mengikuti kuliah bagian ini 
mahasiswa dapat memahami konsep 
dan prinsip getaran, dan peredam 

Getaran Getaran Bebas, Terredam Paksa 
Tak Terredam, Paksa Terredam, 
getaran sefase, 

TM + TSK 4 x 50 Meriam, J.L., Kraige,L.G., 
Engineering Mechanics 
:Dynamics,John Wiley & 
Sons Ltd., Virginia, 2003 

14 Setelah mengikuti kuliah bagian ini 
mahasiswa dapat memahami konsep 
dan prinsip rambat gelombang, 
mengetahui syarat resonansi.  

Gelombang Gelombang yang merambat, 
terminologi gelombang, laju 
gelombang transversal, gelombang 
tegak, syarat resonansi, gelombang 
longitudinal. 

TM + TSK 4 x 50 Mittal, P., Anand J., A Text 
Book of Sound, 
HarAnandPublications, 
New Delhi, 1994 



15 Setelah mengikuti kuliah bagian ini 
mahasiswa dapat memahami konsep 
dan prinsip tekanan-tekanan fluida 
dan prinsip archemedes serta dapat 
mengaplikasikan persamaan 
kontinuitas.  

Fluida Tekanan rata-rata, tekanan 
atmosfer, tekanan hidrostatis, 
prinsip pascal, prinsip archimedes. 
Persamaan kontinuitas, viskositas, 
hukum poiseuille, usaha yang 
dilakukan oleh piston, persamaan 
bernoulli, teorema torricelli, 
bilangan renolds 

TM + TSK 4 x 50 Khumar,L., Engineering 
Fluids Mechanics, Eurasia 
Publishing House Ltd., 
New Delhi, 2006 

16 Setelah mengikuti kuliah bagian ini 
mahasiswa dapat memahami 
pemuaian pada benda.  

Panas dan 
perpindahan 
panas 

Temperatur, pemuaian linier benda 
padat, pemuaian luas, pemuaian 
volume 

TM + TSK 4 x 50 Young, Freedman, 
University Physics, 9th 
ed., Addison Wesley, 
Massachusets, 1998 

17 Setelah mengikuti kuliah bagian ini 
mahasiswa dapat memahami konsep 
dan prinsip pembiasan cahaya, 
diagram-diagram tingkat energi.  

Struktur atom Orbit elektron, diagram-diagram 
tingkat energi, pecahan (emisi) 
cahaya, garis-garis spektrum, asal 
deret spektrum, penyerapan 
(absorpsi)cahaya. 

TM + TSK 4 x 50 Fishbane, P., Gasiorowicz, 
Physics for Scientists and 
Engineers, Prentice Hall 
Inc., New Jersey, 1996 

18 UAS      
 
KETERANGAN:  
TM  = Kegiatan Tatap Muka (presentasi; ceramah, diskusi,Tanya jawab; penjelasan/pembahasan)  
TSM = Tugas Terstruktur Mandiri/Individual 
TSK  = Tugas Terstruktur Kelompok (3-4 orang) 
UTS  = Ujian Tengah Semester 
UAS  = Ujian Akhir Semester 
 
Referensi: 

1. Walker, Jearl., David Halliday,. Robert Resnick, 2014 Fundamental of physics (extended edition), Printed in the United States of America. 
2. Ganiyanti A.S, Mekanika, FMIPA-UI 
3. Giancoli.C,Dougglass, Fisika 1.Prentice Hall,Terjemahan, Airlangga,1997 

4. Sears,Zemansky, Fisika untuk Universitas 1,College physics, Addison Wesley Pub.co 
5. Fishbane, P., Gasiorowicz, 1996, Physics for Scientists and Enginers, Prentice Hall Inc., New Jersey.  

 

Pendukung :  
1. Bansal,R., A Text Book of Engineering Mechanics  Laxmi Publications Ltd., New Delhi, 2004 
2. Beer, F., Johnston,R., Mechanics for Engineers, 4th ed., Mc Graw Hill Book Company, NY, 1987 
3. Burton,T.D., Introduction to Dynamic System Analysis, Mc Graw Hill International Edition, NY, 1994 
4. Fishbane, P., Gasiorowicz, Physics for Scientists and Engineers, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1996 
5. Hibbeler, Engineering Mechanics: Dynamics, Prentice Hall Pearson Education Asia  Pte, Ltd., Singapore, 2002 
6. Khumar,L., Engineering Fluids Mechanics, Eurasia Publishing House Ltd., New Delhi, 2006 
7. Meriam, J.L., Kraige,L.G., Engineering Mechanics :Dynamics,John Wiley & Sons Ltd., Virginia, 2003 
8. Mittal, P., Anand J., A Text Book of Sound, HarAnandPublications, New Delhi, 1994 
9. Thumann, A., Metha, P., Hand Book of Energy Engineering, 4th ed., The Fairmont Press Inc., 1997 
10. Young, Freedman, University Physics, 9th ed., Addison Wesley, Massachusets, 1998 



EVALUASI 
 

SESI 
PROSE-

DUR 
BEN-TUK 

SEKOR > 71,50  
( A / AB) 

SEKOR  > 55,50 
(B / BC ) 

SEKOR >39,50 
(C / CD ) 

SEKOR > 30 
( D ) 

SEKOR < 30 
( E ) 

BOBOT 

1 Pretest test Tes 
tulisan  

Menguraikan konsep 
analisa dimensi, 
besaran dan satuan-
satuan dalam 
perhitungan vektor 
dengan tepat dan benar 

Menjelaskan besaran 
pokok dan satuan 
serta dapat 
menghitung vektor 
dengan benar 

Menjelaskan 
besaran pokok 
dan satuan 
dengan benar 

Menjelaskan 
besaran pokok 
dan satuan serta 
dapat 
menghitung 
vektor dengan 
kurang benar 

Tidak dapat 
menjelaskan 
besaran pokok 
dan satuan serta 
tidak bisa 
menghitung 
vektor dengan 
benar  

5 % 

2 
 

 

Pre test dan 
post test 

Tes lisan 
dan Tes 
tulisan  

Menjelaskan dan 
menghitung komponen 
kecepatan, dan masalah 

gerak peluru dengan 
tepat dan benar 

Menjelaskan dan 
menghitung komponen 
kecepatan, dan 
masalah gerak peluru 
dengan tepat 

Menjelaskan 
dan menghitung 
komponen 
kecepatan, dan 
masalah gerak 

peluru benar 

Menjelaskan dan 
menghitung 
komponen 
kecepatan, dan 
masalah gerak 

peluru dengan 
tidak benar 

Tidak dapat 
menghitung 
komponen 
kecepatan, dan 
masalah gerak 

peluru.  

10 % 

3 Pre test, 
progress 
test dan 
post test 

Tes lisan 
dan Tes 
tulisan  

Menjelaskan dan 
menentukan gaya gesek, 
gaya normal, Gaya 

Centripetal dengan tepat 
dan benar 

Menjelaskan dan 
menentukan gaya 
gesek, gaya normal, 
Gaya Centripetal 
dengan tepat 

Menjelaskan 
dan 
menentukan 
gaya gesek, gaya 
normal, Gaya 
Centripetal 
benar 

Menjelaskan dan 
menentukan gaya 
gesek, gaya normal, 
Gaya Centripetal 
dengan tidak 
benar 

Tidak dapat 
menjelaskan dan 
menentukan gaya 
gesek, gaya normal, 
Gaya Centripetal  

5 % 

4 
 
 
 
 

 

Post test Tes 
tulisan  

Menjelaskan momen 
Inersia benda-benda tegar 
dengan tepat dan benar 

Menjelaskan momen 
Inersia benda-benda 

tegar dengan tepat 

Menjelaskan 
momen Inersia 
benda-benda 

tegar benar 

Menjelaskan 
momen Inersia 
benda-benda tegar 
dengan tidak 
benar 

Tidak dapat 
menjelaskan 
momen Inersia 

benda-benda tegar.  

5 % 

5 Post test Tes 
tulisan  

Menjelaskan gaya-gaya 
gesekan statik dan 

gesekan kinetik dengan 
tepat dan benar 

Menjelaskan gaya-
gaya gesekan statik dan 
gesekan kinetik 
dengan tepat 

Menjelaskan 
gaya-gaya 
gesekan statik 
dan gesekan 

kinetik benar 

Menjelaskan gaya-
gaya gesekan statik 
dan gesekan kinetik 
dengan tidak 
benar 

Tidak dapat 
menjelaskan gaya-
gaya gesekan statik 
dan gesekan kinetik  

5% 



SESI 
PROSE-

DUR 
BEN-TUK 

SEKOR > 71,50  
( A / AB) 

SEKOR  > 55,50 
(B / BC ) 

SEKOR >39,50 
(C / CD ) 

SEKOR > 30 
( D ) 

SEKOR < 30 
( E ) 

BOBOT 

6 Post test Tes 
tulisan 

Menjelaskan 
kesetimbangan akibat 
adanya gaya-gaya Statik ; 
Dinamik, momen puntir, 
pusat gravitasi posisi 

sumbu dengan tepat dan 
benar 

Menjelaskan gaya-
gaya Statik ; Dinamik, 
momen puntir, pusat 
gravitasi posisi sumbu 
dengan tepat 

Menjelaskan 
gaya-gaya Statik ; 
Dinamik, momen 
puntir, pusat 
gravitasi posisi 

sumbu benar 

Menjelaskan gaya-
gaya Statik ; 
Dinamik, momen 
puntir, pusat 
gravitasi posisi 

sumbu dengan 
tidak benar 

Tidak dapat 
menjelaskan gaya-
gaya Statik ; 
Dinamik, momen 
puntir, pusat 
gravitasi posisi 
sumbu  

10 % 

7 Post test Tes 
tulisan  

Menjelaskan Energi 
Potensial, Kinetik, energi 
potensial gravitasi, 
teorema usaha-energi, 
kekekalan energi, daya 
dengan tepat dan benar 

Menjelaskan Energi 
Potensial, Kinetik, 
energi potensial 
gravitasi, teorema 
usaha-energi, 
kekekalan energi, daya 
dengan tepat 

Menjelaskan 
Energi Potensial, 
Kinetik, energi 
potensial 
gravitasi, 
teorema usaha-
energi, kekekalan 
energi, daya 
benar 

Menjelaskan 
Energi Potensial, 
Kinetik, energi 
potensial gravitasi, 
teorema usaha-
energi, kekekalan 
energi, daya 
dengan tidak 
benar 

Tidak dapat 
menjelaskan 
Energi Potensial, 
Kinetik, energi 
potensial gravitasi, 
teorema usaha-
energi, kekekalan 
energi, daya  

10 % 

8 
 

Post test Tes lisan 
dan 
tulisan 

Menjelaskan Prinsip 
usaha, keuntungan 
mekanis dan efisiensi 
dengan tepat dan benar 

Menjelaskan Prinsip 
usaha, keuntungan 
mekanis dan efisiensi 
dengan tepat 

Menjelaskan 
Prinsip usaha, 
keuntungan 
mekanis dan 

efisiensi benar 

Menjelaskan 
Prinsip usaha, 
keuntungan 
mekanis dan 

efisiensi dengan 
tidak benar 

Tidak dapat 
menjelaskan 
Prinsip usaha, 
keuntungan 
mekanis dan 
efisiensi  

5% 

9 
 
 
 
 
 
 

 

Post test Tes lisan 
dan tugas   

Menjelaskan momentum 
linier, impuls, perubahan 
momentum, kekekalan 
momentum linier, 
tumbukan dan ledakan, 
tumbukan elastis 
sempurna, koefisien 

restitusi dengan tepat 
dan benar 

Menjelaskan 
momentum linier, 
impuls, perubahan 
momentum, kekekalan 
momentum linier, 
tumbukan dan ledakan, 
tumbukan elastis 
sempurna, koefisien 

restitusi dengan tepat 

Menjelaskan 
momentum linier, 
impuls, 
perubahan 
momentum, 
kekekalan 
momentum linier, 
tumbukan dan 
ledakan, 
tumbukan elastis 
sempurna, 
koefisien restitusi 
benar 

Menjelaskan 
momentum linier, 
impuls, perubahan 
momentum, 
kekekalan 
momentum linier, 
tumbukan dan 
ledakan, tumbukan 
elastis sempurna, 
koefisien restitusi 
dengan tidak 
benar 

Tidak dapat 
menjelaskan 
momentum linier, 
impuls, perubahan 
momentum, 
kekekalan 
momentum linier, 
tumbukan dan 
ledakan, tumbukan 
elastis sempurna, 
koefisien restitusi  

10 % 

10 
 
 
 

Post test Tes lisan Menjelaskan Massa jenis, 
tegangan -regangan, batas 
elastis dan Modulus 
Young, modulus bulk, 

Menjelaskan Massa 
jenis, tegangan -
regangan, batas elastis 
dan Modulus Young, 

Menjelaskan 
Massa jenis, 
tegangan -
regangan, batas 

Menjelaskan 
Massa jenis, 
tegangan -
regangan, batas 

Tidak dapat 
menjelaskan 
Massa jenis, 
tegangan -

5% 



SESI 
PROSE-

DUR 
BEN-TUK 

SEKOR > 71,50  
( A / AB) 

SEKOR  > 55,50 
(B / BC ) 

SEKOR >39,50 
(C / CD ) 

SEKOR > 30 
( D ) 

SEKOR < 30 
( E ) 

BOBOT 

 
 

 

modulus geser dengan 
tepat dan benar 

modulus bulk, modulus 

geser dengan tpat 
elastis dan 
Modulus Young, 
modulus bulk, 
modulus geser 
benar 

elastis dan Modulus 
Young, modulus 
bulk, modulus 

geser dengan 
tidak benar 

regangan, batas 
elastis dan Modulus 
Young, modulus 
bulk, modulus 
geser  

11 Post test Tes lisan 
dan 
tulisan 

Menjelaskan grafik gerak 
getaran, dan menghitung 
gaya pemulih dari bandul 

sederhana dengan tepat 
dan benar 

Menjelaskan grafik 
gerak getaran, dan 
menghitung gaya 
pemulih dari bandul 

sederhana dengan 
tepat 

Menjelaskan 
grafik gerak 
getaran, dan 
menghitung gaya 
pemulih dari 
bandul sederhana 
benar 

Menjelaskan 
grafik gerak 
getaran, dan 
menghitung gaya 
pemulih dari 
bandul sederhana 
dengan tidak 
benar 

Tidak dapat 
menjelaskan 
grafik gerak 
getaran, dan 
menghitung gaya 
pemulih dari 
bandul sederhana  

5% 

12 
 

Post test Tes lisan 
dan 
tulisan 

Menjelaskan getaran 
Bebas, Terredam Paksa, 
Tak Terredam Paksa,, 

getaran sefase dengan 
tepat dan benar 

Menjelaskan getaran 
Bebas, Terredam 
Paksa, Tak Terredam 
Paksa,, getaran sefase 
dengan tepat 

Menjelaskan 
getaran Bebas, 
Terredam Paksa, 
Tak Terredam 
Paksa,, getaran 

sefase benar 

Menjelaskan 
getaran Bebas, 
Terredam Paksa, 
Tak Terredam 
Paksa,, getaran 

sefase dengan 
tidak benar 

Tidak dapat 
menjelaskan 
getaran Bebas, 
Terredam Paksa, 
Tak Terredam 
Paksa,, getaran 
sefase  

5% 

13 
 

Post test Tes 
tulisan 
(Tugas) 

Menjelaskan rambat 
gelombang, mengetahui 

syarat resonansi dengan 
tepat dan benar 

Menjelaskan rambat 
gelombang, 
mengetahui syarat 

resonansi dengan 
tepat 

Menjelaskan 
rambat 
gelombang, 
mengetahui 
syarat resonansi 
benar 

Menjelaskan 
rambat gelombang, 
mengetahui syarat 

resonansi dengan 
tidak benar 

Tidak dapat 
menjelaskan 
rambat gelombang, 
mengetahui syarat 
resonansi  

5 % 

14 Post test Tes tulis  
(Tugas)  

Menjelaskan tekanan-
tekanan fluida dan prinsip 
archemedes, aplikasi 
persamaan kontinuitas 
dengan tepat dan benar 

Menjelaskan tekanan-
tekanan fluida dan 
prinsip archemedes, 
aplikasi persamaan 

kontinuitas dengan 
tepat 

Menjelaskan 
tekanan-tekanan 
fluida dan prinsip 
archemedes, 
aplikasi 
persamaan 
kontinuitas 
benar 

Menjelaskan 
tekanan-tekanan 
fluida dan prinsip 
archemedes, 
aplikasi persamaan 
kontinuitas 
dengan tidak 
benar 

Tidak dapat 
menjelaskan 
tekanan-tekanan 
fluida dan prinsip 
archemedes, 
aplikasi persamaan 
kontinuitas  

5 % 



SESI 
PROSE-

DUR 
BEN-TUK 

SEKOR > 71,50  
( A / AB) 

SEKOR  > 55,50 
(B / BC ) 

SEKOR >39,50 
(C / CD ) 

SEKOR > 30 
( D ) 

SEKOR < 30 
( E ) 

BOBOT 

15 Post test Tes tulis 
(Tugas) 

Menjelaskan 
Temperatur, pemuaian 
linier benda padat, 
pemuaian luas, pemuaian 

volume dengan tepat 
dan benar 

Menjelaskan 
Temperatur, pemuaian 
linier benda padat, 
pemuaian luas, 
pemuaian volume 
dengan tepat 

Menjelaskan 
Temperatur, 
pemuaian linier 
benda padat, 
pemuaian luas, 
pemuaian volume 
benar 

Menjelaskan 
Temperatur, 
pemuaian linier 
benda padat, 
pemuaian luas, 
pemuaian volume 
dengan tidak 
benar 

Tidak dapat 
menjelaskan 
Temperatur, 
pemuaian linier 
benda padat, 
pemuaian luas, 
pemuaian volume  

10 % 

16 progress 
test dan 
rivewer  

Tugas 
kelompok 

Menjelaskan pembiasan 
cahaya, diagram-diagram 

tingkat energi dengan 
tepat dan benar 

Menjelaskan 
pembiasan cahaya, 
diagram-diagram 

tingkat energi dengan 
tepat 

Menjelaskan 
pembiasan 
cahaya, diagram-
diagram tingkat 

energi benar 

Menjelaskan 
pembiasan cahaya, 
diagram-diagram 
tingkat energi 
dengan tidak 
benar 

Tidak dapat 
menjelaskan 
pembiasan cahaya, 
diagram-diagram 
tingkat energi 

5% 

 

Komponen penilaian : 
1. Kehadiran = 15 % 
2. Prilaku = 15 % 
3. Tugas = 20 % 
4. UTS = 20 % 
5. UAS = 30 % 

Banjarmasin, 25 Januari 2019 
Mengetahui,            
Ketua Program Studi,          Dosen Pengampu, 
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