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penulis dapat menyelesaikan penulisan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

Fisika. 

RPS Fisika ini disusun sebagai panduan dalam mata kuliah Fisika. RPS Fisika 

ini bertujuan agar mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep mata kuliah 

Fisika. Dalam penyusunan RPS Fisika ini, penulis mendapat banyak bantuan, 

masukan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan ini 

penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada: 

1. Ketua Jurusan Teknik 

2. Ketua Program Studi Teknik Energi Terbarukan 

3. Tim Dosen Mata kuliah Fisika 

Penulis menyadari bahwa RPS Fisika ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 

dengan senang hati dan tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik yang 

berguna untuk menyempurnakan RPS ini. 

Akhir kata, semoga RPS Fisika ini dapat bermanfaat dan memberikan 

tambahan pengetahuan bagi yang membacanya. 
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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunia- 

Nya, sehingga RPS untuk mata kuliah Fisika dapat diselesaikan dengan baik. RPS ini sebagai 

panduan bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah Fisika di program studi Teknik Energi 

Terbarukan, Jurusan Teknik, Politeknik Negeri Jember agar mampu menguasai besaran, satuan, 

gerak tranalasi, koefisien benda tegar, gaya gesek, konstanta pegas, mekanika fluida, 

konduktivitas termal, konservasi energy mekanik, usaha dan energy, medan listrik dan medan 

magnet. 

Semoga RPS yang kami susun ini dapat bermanfaat bagi para dosen, teknisi dan 

mahasiswa yang sedang menimba ilmu di Politeknik Negeri Jember. Dalam penyusunan RPS ini 

penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis 

menyampaikan terima kasih kepada: 

4. Ketua Jurusan Teknik 

5. Ketua Program Studi Teknik Energi Terbarukan 

6. Tim Dosen Mata Kuliah Fisika 

 
 

Penulis menyadari bahwa dalam RPS ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan senang hati 

penulis menerima saran dan kritik untuk penyempurnaan RPS ini. Akhir kata, kritik dan saran 

selalu kami harapkan demi kesempurnaan karya ini. 
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Siti Diah Ayu Febriani S.Si., M.Si 

 

 

 
Yuli Hananto S.Tp., M.Si 

Capaian Pembelajaran 
( CP) 

CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) 
 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 
mandiri 

P1 Menguasai konsep sains alam, matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, sains 
rekayasa dan perencanaan rekayasa yang diperlukan untuk analisis perancangan 
PLTEBT 

P4 Menguasai teknik   perancangan   system   teknologi   pembagkit   tenaga   listrik   energi 
yterbarukan dan konservasi energi dan gambar teknik dalam membuat rancangan unit 
PLTEBT 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif berdasarkan data 
pengukuran dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang energy terbarukan 
sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang energy terbarukan 

KU4 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas 
kerja atau esai seni dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

KK5 Mampu mensurvey kondisi lapangan (survey lokasi) tempat pembangunan, 
merencanakan desain instalasi system dan komponen, menghitung anggaran 
pembangunan, mengawasi pelaksanaan perencanaan untit PLTEBT 



 KK6 Mampu merencanakan desain instalasi system dan komponen, integrasi system dan 

komponen, mengelola pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik serta mampu 

memiloh sumberdaya dan memanfaatkan perencanaan dan analisis rekayasa energy 

terbarukan berbasis perancangan mekanik (standarisasi, gambar teknim dan CAD 

(Computer Aided Desain) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang lebih spesifik 

CPMK 1 Mahasiswa   mampu   menjelaskan   tentang energy terbarukan   secara   logis,   kritis, 

sistematis dan inovatif (KU1, KU4) 

CPMK2 Mahasiswa mampu menganalisis sains alam secara umum dengan kinerja mandiri, 

bermutu dan terukur ( P1, P4, KU1, KK5) 

CPMK3 Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pada system pemetaan 

energy secara umum (KK5) 

CPMK4 Mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data terkait permasalahan dan 

menginetrporetasikan hasilnya secara logis dan sistematis. ( S9, KU1) 

CPMK5 Mahasiswa mampu membuat berbagai analisis data pemetaan potensi energy terbarukan 

(S9, KU1, KK6) 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar untuk teknik yang membahas tentang: besaran dan satuan dalam 

fisika, kinematika gerak tranlslasi dan koefisien benda tegar, gaya gesek, konstanta pegas, hidrostatika, 

hidrodinamika, kalor konduktivitas termal, konversi energy mekanik, usaha, energy, medan listrik dan medan 

magnet. Dalam mata kuliah ini diberikan contoh-contoh analisis serta penerapan konsep fisika pada bidang teknik 

energy terbarukan yang diperdalam dengan pemberian tugas kuliah. 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah dalam 
Bahasa Inggris 

This course is a basic course for engineering that discusses: quantities and units in physics, kinematics of translational 

motion and rigid body coefficients, frictional forces, spring constants, hydrostatics, hydrodynamics, heat, thermal 

conductivity, conversion of mechanical energy, work, energy, electric and magnetic fields. In this course, examples of 

analysis and application of physics concepts in the field of renewable energy engineering are given which are 

deepened by giving lecture assignments. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Pendahuluan dan Besaran, Satuan 

2. Gerak translasi 

3. Koefisien Benda Tegar 

4. Gaya Gesek 

5. Konstanta Pegas 

6. Mekanika Fluida 
7. Hidrostatis 



 8. Konduktifitas Termal 
9. Koservasi Energi Mekanik 

10. Usaha 

11. Energi 

12. Medan Listrik 

13. Medan Magnet 

Daftar Referensi 1. David Halliday dan Robert Resnick. 1996. Fisika, edisi 3 Jilid 1, terjemahan : Pantar Silaban, Erwin Sucipto, 

Jakarta: Erlangga 

2. Giancoli.C, Douglass. 1997. Fisika I, edisi 4, terjemahan : Cuk Imawan. Jakarta: Erlangga 

3. Sears, Zemansky. 1994. Fisika untuk Universitas I, terjemahan : Soedarjana, Amir Achmad, Binacipta, Bandung 

4. Tipler, Paul A. 1998. Fisika untuk Sains & Teknik, edisi 3, terjemahan : Lea Prasetio, Rachmad W. Adi, 

Jakarta : Erlangga 

Nama Dosen Pengampu 1. Siti Diah Ayu Febriani S.Si., M.Si 

2. Risse Entikaria Rachmanita S.Pd., M.Si 

3. Nur Faizin S.Si., M.Si 

Matakuliah prasyarat - 



Minggu 
Ke 

Kemampuan Akhir 
yang direncanakan 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk, Strategi, 
Metode 

Pembelajaran, Media 
& Sumber Belajar 

Estimis 
asi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator 
Penilaian 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1,2  Mahasiswa   akan 

mampu 

menjelaskan 

definisi,  peran 

serta fungsi fisika 

dalam bidang 

teknik terutama 
teknik energi 

terbarukan. 

 Mahasiswa 

memahami  dan 

menjelaskan 

pengukuran, 

besaran, satuan 

,ketidakpastian 

secara 

komprehensip dan 

mendalam 

 Rencana 

perkuliahan dan 

kontrak kuliah 

 Definisi fisika 

 Peran dan fungsi 

fisika dalam 

bidang teknik 

energi 

terbarukan 

 Karakteristik dan 

struktur fisika 

 Identifikasi 

besaran dan 

satuan 

 Sistem dan 

Konversi satuan 

 Penjelasan alat 

ukur panjang, 

massa dan waktu 

Bentuk: 
Kulliah dengan 
system SCL 
(Student Center 
Learning) dan 
Praktik di 
Laboratorium 
Workshop 

 

Strategi : 

Pembelajaran 

secara luring 

 

Metode: 
 Pembelajaran 

Berbasis Proyek 
(PBL 

 

 Media: Komputer 

dan LCD Projector 

melalui visual 

gambar, atau gadget 

, dan internet 

Sumber belajar 

online. 

 

 Sumber belajar: 

Referensi 2,3,4 

PB: 2 x 2 
x 50’ 
PT: 2 x 2 

• Membaca dan 

mendiskusikan 

rencana perkuliahan 

Kriteria: 

 Keaktifan dan 

kedisplinan 

 Ketepatan dan 

penguasaan 

materi 

 Ketepatan dan 

penguasanaan 

penyelesaian 

permasalahan 

terkait 

pengukuran 

dasar 

emnggunakan 

alat ukur 

 

Bentuk test: 

 Tes tulis 

Bentuk non- 

test: 

Tugas (TG1) 

 Keberanian 

dan 

keaktifan me 

nyampaikan 

pendapat 

 Ketepatan 

Menjelaskan 

definisi, 

peran serta 

fungsi fisika 

dalam 

bidang tenik 

energi 

terbarukan 

 Ketepatan 

Memahami 

dan 

menjawab 

pertanyaan 

tentang 

pengukura 

 Ketepatan 

menjelaskan 

ketidakpastia 

n 

 
(10 ) 

 x 60’ dan kontrak kuliah  

 M: 

2x(2x60') 

• Mereview materi 

yang diberikan dan 

menyelesaikan studi 

 

  kasus dalam  

  memahami,  

  menguasai dan  

  menerapkan konsep  

  fisika, peran dan  

  fungsinys dalam  

  teknik energi  

  terbarukan serta  

  karakteristk dan  

  struktur fisika  

  • Mengidenifikasi  

  besaran dan satuan,  

  sistem dan konversi  

  satuan  

  • Mendiskusikan  

  penjelasan alat ukur  

  panjang dan waktu  



Minggu 
Ke 

Kemampuan Akhir 
yang direncanakan 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk, Strategi, 
Metode 

Pembelajaran, Media 
& Sumber Belajar 

Estimis 
asi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator 
Penilaian 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

3,4 Mahasiswa mampu 

menganalisis 

konservasi energy 

terkait pemanfaatan, 

keuntungan  dan 

kerugian serta 

aplikasinya 

 Kerangka Acuan 

dan sistem 

koordinat 

 Posisi dan 

perpindahan 

 Kecepatan 

 Konservasi 

energi 

 Percepatan 

 GLB dan GLBB 

 Gerak Jatuh 

Bebas 

Bentuk: 
Kulliah dengan 
system SCL 
(Student Center 
Learning) dan 
Praktik di 
Laboratorium 
Workshop 

 

Strategi : 

Pembelajaran 

secara luring 

 

Metode: 
 Pembelajaran 

Berbasis Proyek 
(PBL 

 

 Media: Komputer 

dan LCD Projector 

melalui visual 

gambar, atau gadget 

, dan internet 

Sumber belajar 

online. 

 

 Sumber belajar: 

Referensi 1,3 

PB: 2 x 2 
x 50’ 
PT: 2 x 2 

x 60’ 

M: 

2x(2x60') 

• Mereview materi 

yang diberikan dan 

menyelesaikan studi 

kasus dalam 

memahami, 

menguasai dan 

menerapkan konsep 

Kerangka Acuan 

dan sistem 

koordinat, Posisi 

dan perpindahan, 

Kecepatan, 

Konservasi energy, 

Percepatan,GLB dan 

GLBB, Gerak Jatuh 

Bebas 

• Mendiskusikan 

konsep Kerangka 

Acuan dan sistem 

koordinat, Posisi 

dan perpindahan, 

Kecepatan, 

Konservasi energy, 

Percepatan GLB dan 

GLBB, Gerak Jatuh 

Bebas 

Kriteria: 

 Keaktifan dan 

kedisplinan 

 Ketepatan dan 

penguasaan 

materi 

 Ketepatan dan 

penguasanaan 

penyelesaian 

studi kasus 

 

Bentuk test: 

 Tes tulis 

Bentuk non- 

test: 

tugas 

 Ketepatan 

penguasaan 

analisis 

terkait 

keuntungan 

dan kerugian 

konservasi 

energy 

10 



Minggu 
Ke 

Kemampuan Akhir 
yang direncanakan 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk, Strategi, 
Metode 

Pembelajaran, Media 
& Sumber Belajar 

Estimis 
asi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator 
Penilaian 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

5,6 Mahasiswa 

mampu 
mendeskripsikan 

gaya gesek  dan 
konstanta pegas, 

pemanfaatan, 
keuntungan   dan 

kerugian  serta 

aplikasi pegas 

dalam bidang 
teknik energi 

terbarukan 

 Deskripsi gaya 

gesek 

 Pemanfaatan 

gaya gesek 

sehari-hari 

 Keuntungan dan 

kerugian gaya 

gesek 

 Gaya gesek statis 

dan gaya gesek 

dinamis 

 Deskripsi pegas 

 Pemanfaatan 

pegas dalam 

kehidupan 

 Keuntungan dan 

kerugian pegas 

 Aplikasi pegas 

dalam teknik 

Bentuk: 
Kulliah dengan 
system SCL 
(Student Center 
Learning) dan 
Praktik di 
Laboratorium 
Workshop 

 

Strategi : 

Pembelajaran 

secara luring 

 

Metode: 
 Pembelajaran 

Berbasis Proyek 
(PBL

 

 Media: Komputer 

dan LCD Projector 

melalui visual 

gambar, atau gadget

, dan internet 

Sumber belajar 

online. 

 

 Sumber belajar:
Referensi 2,4 

PB: 2 x 2 
x 50’ 
PT: 2 x 2 

x 60’ 

M: 

2x(2x60') 

• Mereview materi 

yang diberikan dan 

menyelesaikan studi 

kasus dalam 

memahami, 

menguasai dan 

menerapkan gaya 

gesek konstanta 

pegas 

• Mendisukusikan 

materi aplikasi 

pegas dalam bidang 

energy terbarukan 

Kriteria: 

 Keaktifan dan 

kedisplinan 

 Ketepatan dan 

penguasaan 

materi 

 Ketepatan dan 

penguasanaan 

penyelesaian 

studi kasus 

 

Bentuk test: 

 Tes tulis 

Bentuk non- 

test: 

Studi Kasus 1 

(CM1) 

Membuat dan 
menganalisis studi 
kasus terkait 
aplikasi pegas 
dalam bidang 
energy terbarukan 

 Ketepatan 

mendeskripsi 

kan tentang 

gaya  gesek 

dan 

konstanta 

pegas   serta 

aplikasi 

pegas 

15 



Minggu 
Ke 

Kemampuan Akhir 
yang direncanakan 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk, Strategi, 
Metode 

Pembelajaran, Media 
& Sumber Belajar 

Estimis 
asi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator 
Penilaian 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

7 Mahasiswa mampu 

menjelaskan   dan 
menghitung 

efisiensi 
hidrostatik:tekanan 

dan massa  jenis, 
variasi  tekanan 

dalam  fluida  dan 
viskositas. 

 Tekanan dan 

massa jenis 

 Variasi tekanan 

dalam fluida 

 Tekanan 

atmosfer 

 Viskositas zat 

cair 

Bentuk: 
Kulliah dengan 
system SCL 
(Student Center 
Learning) dan 
Praktik di 
Laboratorium 
Workshop 

 

Strategi : 

Pembelajaran 

secara luring 

 

Metode: 
 Pembelajaran 

Berbasis Proyek 
(PBL 

 

 Media: Komputer 

dan LCD Projector 

melalui visual 

gambar, atau gadget 

, dan internet 

Sumber belajar 

online. 

 

 Sumber belajar: 

Referensi 1, 2, 3 

PB: 2 x 2 
x 50’ 
PT: 2 x 2 

x 60’ 

M: 

2x(2x60') 

• Mereview materi 

yang diberikan dan 

menyelesaikan studi 

kasus dalam 

memahami, 

menguasai dan 

menerapkan konsep 

perhitungan efisiensi 

hidrostatis (tekanan 

dan masa jenis) 

dalam fluida 

 
• Mendiskusikan 

materi terkait 

viskositas dan 

aplikasi dalam 

bidang energy 

terbarukan 

Kriteria: 

 Keaktifan dan 

kedisplinan 

 Ketepatan dan 

penguasaan 

materi 

 Ketepatan dan 

penguasanaan 

penyelesaian 

studi kasus 

 

Bentuk test: 

 Tes tulis 

Bentuk non- 

test: 

Studi kasus (CM2) 

studi kasus terkait 

perhitungan dan 

aplikasi efisiensi 

hidroistatis dari 

tekanan dna amsa 

jenis dalam konsep 

fluida 

 Ketepatan 

menghitung 

tekanan dan 

massa jenis 

 Keseuaian 

menjelaskan 

tekanan 

atmosfer dan 

viskositas 

zat cair 

15 

8 Ujian Tengah Semester (UTS) (UTS) 

9 Mahasiswa  Bahan baku Bentuk: PB: 2 x 2 • Mereview materi Kriteria:  Ketepatan 10 



Minggu 
Ke 

Kemampuan Akhir 
yang direncanakan 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk, Strategi, 
Metode 

Pembelajaran, Media 
& Sumber Belajar 

Estimis 
asi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator 
Penilaian 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 mampu 

mengidentifikasi 
permasalahan 

terkait prinsip 

Pascal dan 

Arcmides, 

Bernoulli dan 

aplikasi pada 
bidang teknik 

energi terbarukan 

Prinsip Pascal 

 Pengukuran 

tekanan 

 Prinsip 

Archmides 

 Tegangan 

permukaan 

 Persamaan 

Kontinuitas 

 Aplikasi 

Bernoulli 

Kulliah dengan 
system SCL 
(Student Center 
Learning) dan 
Praktik di 
Laboratorium 
Workshop 

 

Strategi : 

Pembelajaran 

secara luring 

 

Metode: 
 Pembelajaran 

Berbasis Proyek 
(PBL

 

 Media: Komputer 

dan LCD Projector 

melalui visual 

gambar, atau gadget

, dan internet 

Sumber belajar 

online. 

 

 Sumber belajar:
Referensi 1, 2, 3,4 

x 50’ 
PT: 2 x 2 

x 60’ 

M: 

2x(2x60') 

yang diberikan dan 

menyelesaikan studi 

kasus dalam 

memahami, 

menguasai dan 

menerapkan konsep 

Prinsip Pascal dan 

Arhimides serta 

Bernaoulli 

• Mendiskusikan 

aplikasi Hukum 

Pascal, Archimides, 

Bernouli pada 

bidang energy 

terbarukan 

 Keaktifan dan 

kedisplinan 

 Ketepatan dan 

penguasaan 

materi 

 Ketepatan dan 

penguasanaan 

penyelesaian 

studi kasus 

 

Bentuk test: 

 Tes tulis 

Bentuk non- 

test: 

Quiz (QZ1) 

mengidentifi 

kasi 

permasalaha 

n tentang 

mekanika 

fluida 

 

10,11 Mahasiswa 

mampu 
mengumpulkan 

dan mengolah data 

 Suhu dan 

thermometer 

 Kalor Jenis 

 Calorimeter 

Bentuk: 
Kulliah dengan 
system SCL 
(Student Center 

PB: 2 x 2 
x 50’ 
PT: 2 x 2 

x 60’ 

• Mereview materi 

yang diberikan dan 

menyelesaikan studi 

kasus dalam 

Kriteria: 

 Keaktifan dan 

kedisplinan 

 Ketepatan dan 

 Kemampua 

n memperoleh 

dan mengolah 

data 

10 



Minggu 
Ke 

Kemampuan Akhir 
yang direncanakan 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk, Strategi, 
Metode 

Pembelajaran, Media 
& Sumber Belajar 

Estimis 
asi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator 
Penilaian 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 terkait 

permasalahan 
Energi Mekanik 

 Perpindah-an 

Kalor 

 Gas Ideal 

 Teori Kinetik 

Gas 

 Deskripsi energy 

mekanik 

 Pemanfaatan 

dalam bidang 

teknik energi 

Learning) dan 
Praktik di 
Laboratorium 
Workshop 

 

Strategi : 

Pembelajaran 

secara luring 

 

Metode: 
 Pembelajaran 

Berbasis Proyek 
(PBL 

 

 Media: Komputer 

dan LCD Projector 

melalui visual 

gambar, atau gadget 

, dan internet 

Sumber belajar 

online. 

 

 Sumber belajar: 

Referensi 1, 2, 3,4 

M: 

2x(2x60') 

memahami, 

menguasai dan 

menerapkan konsep 

Energy mekanik 

 Mendiskusikan 

pemanfaatan energy 

mekanik dalam 

bidang energy 

terbarukan 

penguasaan 

materi 

 Ketepatan dan 

penguasanaan 

penyelesaian 

studi kasus 

 

Bentuk test: 

 Tes tulis 

Bentuk non- 

test: 

Tugas 

permasalahan 

di lingkungan 

kampus terkait 

pemanfaatan 

energy 

mekanik 

 

12,13 Mahasiswa 

mampu 
mengkarakterisasi 

kan usaha  dan 

energy pada kajian 
system termal 

serta mampu 

 Deskipsi usaha 

 Konsep usaha 

 Hubungan 
antara gaya dan 

usaha 

 Deskripsi 

Bentuk: 
Kulliah dengan 
system SCL 
(Student Center 
Learning) dan 
Praktik di 
Laboratorium 

PB: 2 x 2 
x 50’ 
PT: 2 x 2 

x 60’ 

M: 

2x(2x60') 

• Mereview materi 

yang diberikan dan 

menyelesaikan studi 

kasus dalam 

memahami, 

menguasai dan 

menerapkan konsep 

Kriteria: 

 Keaktifan dan 

kedisplinan 

 Ketepatan dan 

penguasaan 

materi 

 Ketepatan dan 

 Kemampuan 

mengkarakte 

risasi jenis- 

jenis usaha 

dan energi 

 Ketepatan 

menjawab 

15 



Minggu 
Ke 

Kemampuan Akhir 
yang direncanakan 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk, Strategi, 
Metode 

Pembelajaran, Media 
& Sumber Belajar 

Estimis 
asi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator 
Penilaian 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 menjawab soal- 

soal terkait Energi 
kinetic dan Energi 

Mekanik 

energy 

 Energi Kinetik 

 Energi 
Potensial 

 Hukum 

kekekalan 

energy 

 Teori energi 

Workshop 
 

Strategi : 

Pembelajaran 

secara luring 

 

Metode: 
 Pembelajaran 

Berbasis Proyek 
(PBL 

 

 Media: Komputer 

dan LCD Projector 

melalui visual 

gambar, atau gadget 

, dan internet 

Sumber belajar 

online. 

 

 Sumber belajar: 

Referensi 1, 2, 3,4 

 usaha dan energy 

• Mendiskusikan 

materi terkait soal- 

soal energy 

mkinetik dan energy 

mekanik 

penguasanaan 

penyelesaian 

studi kasus 

 
Bentuk test: 

 Tes tulis 

Bentuk non- 

test: 

Proyek 1 (PR1) 

Membuat data 
analisis 
karakterisasi usaha 
dan energy pada 
kajian system 
termal 

soal terkait 

energy 

kinetic  dan 

mekanik 

 

14,15 Mahasiswa mampu 

membuat rancangan 

system energy 

berdasarkan konsep 

Fisika 

 Pemanfaatan 

rancangan 

system energi 

dalam bidang 

energy 

terbarukan 

Bentuk: 
Kulliah dengan 
system SCL 
(Student Center 
Learning) dan 
Praktik di 
Laboratorium 
Workshop 

 

Strategi : 

PB: 2 x 2 
x 50’ 
PT: 2 x 2 

x 60’ 

M: 

2x(2x60') 

• Mereview materi 

yang diberikan dan 

menyelesaikan studi 

kasus dalam 

memahami, 

menguasai dan 

menerapkan konsep 

rancangan system 

energy berdasrakan 

kosnep dasar fisika 

Kriteria: 

 Keaktifan dan 

kedisplinan 

 Ketepatan dan 

penguasaan 

materi 

 Ketepatan dan 

penguasanaan 

penyelesaian 

studi kasus 

 Keberhasilan 

membuat 

dan 

mendemonst 

rasikan 

rancangan 

system 

energy dari 

energi 

alternative 
berdasarkan 

15 



Minggu 
Ke 

Kemampuan Akhir 
yang direncanakan 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Bentuk, Strategi, 
Metode 

Pembelajaran, Media 
& Sumber Belajar 

Estimis 
asi 

Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator 
Penilaian 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
   Pembelajaran 

secara luring 

 

Metode: 
 Pembelajaran 

Berbasis Proyek 
(PBL 

 

 Media: Komputer 

dan LCD Projector 

melalui visual 

gambar, atau gadget 

, dan internet 

Sumber belajar 

online. 

 

 Sumber belajar: 

Referensi 1, 2, 3,4 

   

Bentuk test: 

 Tes tulis 

Bentuk non- 

test: 

Proyek 2 (PR2) 

Final project: 
menyusun 
rancangan system 
energy 
berdasarkan 
konsep dasar fisika 

konsep 

fisika. 

 

16 Ujian Akhir Semester (UAS) (UAS) 

Total 100 



 

 

RENCANA EVALUASI 

 

No Basis Evaluasi Komponen Evaluasi Deskripsi Deskripsi ( English ) Bobot 

1 Aktifitas Partisipatif (case -Ketepatan dalam -Menyelesaikan studi - Complete a case study 
related to the 
application of springs in 
the field of renewable 
energy 

 

- Completing case 
studies related to the 
calculation and 
application of 
hydrostatic efficiency of 
pressure and density in 
fluid concepts 

10% 
 method) menyelesiaakn studi kasus terkait aplikasi  

  kasus 1 pegas dalam   bidang  

  -ketepatan dalam energy terbarukan  

  mengelesaikan studi   

  kasus 2 -Menyelesaikan studi  

   kasus perhitungan 10% 
   dan aplikasi efisiensi  

   hidroistatis dari  

   tekanan dna amsa  

   jenis dalam konsep  

   fluida  

2 Hasil Proyek (Team-based project) -Proyek 1 (ketepatan 
dalam Membuat 
data analisis 
karakterisasi usaha 
energy pada kajian 
system termal) 

-Proyek 2 
(Ketepatanmenyusun 
rancangan system 
energy   berdasarkan 
konsep dasar fisika) 

-Menyelesaikan 

proyek data analisis 

karaakterisasi usaha 

dan energy pada 

kajian system termal 

 

 
-Menyelesaikan 

proyek rancangan 

system energi 

berdasarkan konsep 

- Completed work and 
energy characterization 
analysis data project in 
thermal system study 
 

- Complete an energy 
system design project 
based on the basic 
concepts of physics 

15% 
 

 

 

 

 
 

15% 

   dasar fisika   

Sub Total (50%) 50% 



3 Kognitif / Pengetahuan Tugas Menyelesaikan 

pengetahuan tentang 

besaran, satuan 

dimensi dan alat ukur 

Complete knowledge 
quantities, dimensional 
units and measuring 
tools 

5% 

  Quiz Menyelesaikan 

konsep hukum Pascal, 

Archimides dan 

Bernoulli dan 

aplikasinya pada bidag 

energy terbarukan 

Completing the 
concepts of Pascal, 
Archimides and 
Bernoulli's laws and 
their applications in the 
field of renewable 
energy 

5% 

  Ujian Tengah 

Semester 

Evaluasi materi 

minggu ke 1 hingga 

minggu ke 7 

Evaluation of the 

material week 1 to 

week 7 

20% 

  Ujian Akhir Semester Evaluasi materi 

minggu ke 9 hingga 

minggu ke 15 

Evaluation of the 

material week 9 to 

week 15 

20% 

Sub Total (50%) 50% 

Total (100%) 100% 

 
Catatan:  

PB = Kegiatan Proses Belajar PT = Kegiatan Penugasan Terstruktur M = Kegiatan Mandiri 

CM = Aktifitas Partisipatif (case method) 

UTS= Ujian Tengah Semester 

PR = Hasil Proyek (Team-based project) 

UAS = Ujian Akhir Semester 

TG = Tugas QZ = Quiz 



EVALUASI dan RUBRIK PENILAIAN 

 
 

Nama Mata Kuliah : Fisika 

Kode Mata Kuliah : TET10704 
Minggu  2 
Kode Evaluasi : TG 1 

 

Hasil Pembelajaran yang diharapkan : 

1. Mahasiswa Mampu menjelaskan tentang pengetahuan besaran, satuan, dimensi dan alat ukur 
 

Basis Evaluasi : Kognitif/Pengetahuan 

Bobot Penilaian (%) : 5% 

Rubrik Penilaian : 
Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot Penilaian Penilaian 

Ketepatan analisis Mengaplikasikan pengetahuan yang 
sudah didapatkan dengan 
mengidentifikasi permasalahan utama 
dan mempertimbangkan kerumitan yang 
ada 

30%  

Keterampilan penyajian Menyajikan data, nilai yang sesuai 10%  

Ketepatan perhitungan Mengaplikasikan formula yang sesuai 40%  

Ketepatan referensi Banyaknya sumber referensi dalam 
mengimplementasikan proyek 

20%  

Total  100%  



EVALUASI dan RUBRIK PENILAIAN 

 
 

Nama Mata Kuliah : Fisika 

Kode Mata Kuliah : TET10704 
Minggu  5 
Kode Evaluasi : CM1 

 

Hasil Pembelajaran yang diharapkan : 
1. Mahasiswa mampu melakukan studi kasus terkait aplikasi pegas dalam bidang energy terbarukan 

Basis Evaluasi : aktivitas case method 

Bobot Penilaian (%) : 10% 
 

Rubrik Penilaian : 
Rubrik Penilaian Aktifitas Partisipatif (case method – CM ) 

 
Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot Penilaian Penilaian 

Kecakapan 
Pembelajaran 

Mengaplikasikan pengetahuan yang 
sudah didapatkan dengan 
mengidentifikasi permasalahan utama 
dan mempertimbangkan kerumitan yang 
ada 

30%  

Literasi Sumber referensi dalam 
mengimplementasikan studi kasus 

10%  

Solusi Rekomendasi Solusi dalam memecahkan 
studi kasus sesuai dengan permasalahan 
yang ada 

40%  

Presentasi & Laporan Menyajikan informasi yang 
runtut,lengkap dan jelas dalam bentuk 
laporan serta penyampain waktu 
presentasi 

20%  

Total  100%  



EVALUASI dan RUBRIK PENILAIAN 

 
 

Nama Mata Kuliah : Fisika 

Kode Mata Kuliah : TET10704 
Minggu  7 
Kode Evaluasi : CM2 

 

Hasil Pembelajaran yang diharapkan : 
1. Mahasiswa mampu melakukan studi kasus terkait perhitungan dan aplikasi efisiensi hidroistatis 

dari tekanan dan  masa jenis dalam konsep fluida 

Basis Evaluasi : aktivitas case method 

Bobot Penilaian (%) : 10% 

Rubrik Penilaian : 
Rubrik Penilaian Aktifitas Partisipatif (case method – CM ) 

 
Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot Penilaian Penilaian 

Kecakapan 
Pembelajaran 

Mengaplikasikan pengetahuan yang 
sudah didapatkan dengan 
mengidentifikasi permasalahan utama 
dan mempertimbangkan kerumitan yang 
ada 

30%  

Literasi Sumber referensi dalam 
mengimplementasikan studi kasus 

10%  

Solusi Rekomendasi Solusi dalam memecahkan 
studi kasus sesuai dengan permasalahan 
yang ada 

40%  

Presentasi & Laporan Menyajikan informasi yang 
runtut,lengkap dan jelas dalam bentuk 
laporan serta penyampain waktu 
presentasi 

20%  

Total  100%  



EVALUASI dan RUBRIK PENILAIAN 

 
 

Nama Mata Kuliah : Fisika 

Kode Mata Kuliah : TET10704 
Minggu  9 
Kode Evaluasi : QZ1 

 

Hasil Pembelajaran yang diharapkan : 
1. Mahasiswa mampu membuat dan mendeskripsikan konsep hukum Pascal, Archimides dan Bernoulli 

dan aplikasinya pada bidang energy terbarukan 

Basis Evaluasi : kognitif/pengetahuan 

Bobot Penilaian (%) : 5% 

Rubrik Penilaian : 
 

Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot Penilaian Penilaian 

Ketepatan analisis Menganalisis huku pascal, archimides, 
bernoulli 

50%  

Ketepatan perhitungan Menyajikan perhitungan yang jelas dan 
lengkap 

50%  

Total  100%  



EVALUASI dan RUBRIK PENILAIAN 

 

 

Nama Mata Kuliah : Fisika 

Kode Mata Kuliah : TET10704 
Minggu  12 
Kode Evaluasi : PR1 

 
Hasil Pembelajaran yang diharapkan : 

Mahasiswa Mampu membuat analisis data Membuat data analisis karakterisasi usaha energy pada kajian 
system termal) 

 

Basis Evaluasi : Hasil Proyek 

Bobot Penilaian (%) : 15% 

Rubrik Penilaian : Hasil Proyek 
(Rubrik Penilaian Hasil Proyek (Team Based Project – PR ) 

 
Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot Penilaian Penilaian 

Kecakapan 
Pembelajaran 

Mengaplikasikan pengetahuan yang 
sudah didapatkan dengan 
mengidentifikasi permasalahan utama 
dan mempertimbangkan kerumitan yang 
ada 

30%  

Literasi Sumber referensi dalam 
mengimplementasikan proyek 

10%  

Produk Capaian akhir produk sesuai target 
proyek 

40%  

Presentasi & Laporan Menyajikan informasi yang 
runtut,lengkap dan jelas dalam bentuk 
laporan serta penyampain waktu 
presentasi 

20%  

Total  100%  



EVALUASI dan RUBRIK PENILAIAN 

 

 

Nama Mata Kuliah : Fisika 

Kode Mata Kuliah : TET10704 
Minggu  15 
Kode Evaluasi : PR2 

 

Hasil Pembelajaran yang diharapkan : 

Mahasiswa Mampu menyusun proyek rancangan system energy berdasarkan konsep dasar fisika 
 

Basis Evaluasi : Hasil Proyek 

Bobot Penilaian (%) : 15% 

Rubrik Penilaian : Hasil Proyek 
(Rubrik Penilaian Hasil Proyek (Team Based Project – PR ) 

 

Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot Penilaian Penilaian 

Kecakapan 
Pembelajaran 

Mengaplikasikan pengetahuan yang 
sudah didapatkan dengan 
mengidentifikasi permasalahan utama 
dan mempertimbangkan kerumitan yang 
ada 

30%  

Literasi Sumber referensi dalam 
mengimplementasikan proyek 

10%  

Produk Capaian akhir produk sesuai target 
proyek 

40%  

Presentasi & Laporan Menyajikan informasi yang 
runtut,lengkap dan jelas dalam bentuk 
laporan serta penyampain waktu 
presentasi 

20%  

Total  100%  



EVALUASI dan RUBRIK PENILAIAN 

 
 

Nama Mata Kuliah : Fisika 

Kode Mata Kuliah : TET10704 
Minggu  8 
Kode Evaluasi : UTS 

 

Hasil Pembelajaran yang diharapkan : 

1. Mahasiswa Mampu Memahami besaran, satuan, dimensi, gerak translasi, koefisien benda tegar, 

gaya gesek, konstanta pegas, mekanika fluida dan hidrostatis 

Basis Evaluasi : kognitif/pengetahuan 

Bobot Penilaian (%) : 20% 

Rubrik Penilaian : 
Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot Penilaian Penilaian 

Ketepatan analisis Menganalisis hidrostatis 50%  

Ketepatan perhitungan Menyajikan perhitungan yang jelas dan 
lengkap 

50%  

Total  100%  



EVALUASI dan RUBRIK PENILAIAN 

 
 

Nama Mata Kuliah : Fisika 

Kode Mata Kuliah : TET10704 
Minggu  16 
Kode Evaluasi : UAS 

 

Hasil Pembelajaran yang diharapkan : 

1. mahasiswa mampu memahami konduktivitas termal, konservasi energy mekanik, usaha, energy, 
medan listrik, medan magnet 

Basis Evaluasi : kognitif/pengetahuan 

Bobot Penilaian (%) : 20% 

Rubrik Penilaian : 
Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot Penilaian Penilaian 

Ketepatan analisis Menganalisis medan listrik untuk bidang 
energy terbarukan 

50%  

Ketepatan perhitungan Menyajikan perhitungan yang jelas dan 
lengkap 

50%  

Total  100%  
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