
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH: 
1. Mahasiswa mampu menganalisa sistem SDOF akibat getaran bebas teredam dan tak teredam 

2. Mahasiswa mampu menganalisa sistem SDOF akibat getaran harmonis 

3. Mahasiswa mampu menganalisa sistem SDOF atas gaya sebarang dengan integral duhamel 

4. Mahasiswa mampu membuat respons spektrum 

5. Mahasiswa mampu menganalisa sistem MDOF (frekuensi, mode shape) 

6. Mahasiswa mampu menganalisa sistem MDOF dg respons spektrum dan time history 

dst. 

EVALUASI TENGAH SEMESTER (mg ke 8) 

EVALUASI AKHIR SEMESTER (mg ke 16) 

Garis Entry Behavior 

Menyusun model matematis uncouple MDOF berdasarkan pola mode Menganalisis respons MDOF (riwayat waktu), Superposisi pola getar (mode) 

 

Merakit matrik kekakuan, matrik redaman, dan matrik massa bangunan 

penahan geser 
Menganalisis eigen value dan eigen vektor (mode shape) dari MDOF 

Mampu menganalisis matriks redamana dengan metode Rayleigh dan Caughey 

 

Respons kinematis dengan CQC dan SRSS (respons spektrum) 

Mampu membuat persamaan dinamis dari model SDOF dan menganalisis 

solusi nya atas getaran harmonis  

 

Mampu menganalisa  rasio  redaman dg half power bandwidth 

 

Mampu membuat persamaan dinamis dari model SDOF dan menganalisis 

solusi nya atas getaran bebas teredam  

 

Mampu membuat persamaan dinamis dari model SDOF dan menganalisis 

solusi nya atas getaran bebas tak teredam  

Mampu membuat respons spektrum Mampu membuat persamaan dinamis dari model SDOF dan menganalisis 

solusi nya atas gaya sebarang  

 



LOGO 
INSTITUSI 

NAMA PERGURUAN TINGGI 
FAKULTAS TEKNIK 
JURUSAN / PROGRAM STUDI SIPIL 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
Nama Mata Kuliah Kode Mata 

Kuliah 
Bobot (sks) 

Semester Tgl Penyusunan 

DINAMIKA  STRUKTUR TS43111 2 6 26 Januari 2018 

Otorisasi Penanggungjawab Mata Kuliah Kepala Bagian Struktur Ka PRODI 

 
 
 

Daniel Christianto, ST., MT. 
 

 
 
 

Prof. Ir. Roesdiman S., M.Sc., 
Ph.D. 

 
 
 

Dr. Widodo Kushartomo 

Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 

S4 
 

Mampu bekerjasama dalam suatu tim lintas bidang dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat 
dan lingkungan 

S11 
S12 
 
S13 
 
P1 
 
 

Mampu melakukan pembelajaran sepanjang hayat 
Menjadi ilmuwan dan praktisi bidang teknik sipil yang professional (berperilaku dan bertindak secara etis, kritis, kreatif, sistematis dan 
ilmiah, berwawasan luas, estetis) 
Bertindak dan berperilaku timbal balik antar sesama dalam kegiatan organisasi pada saat perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan 
teknik sipil dan mampu menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis serta memahami aturan – aturan yang berlaku 
Memahami prinsip – prinsip dasar teknik sipil sesuai standard/code yang berlaku, untuk diaplikasikan dalam perencanaan dan 
perancangan konstruksi bangunan teknik sipi 

Kk1 
 
KK2 
 
KK3 
KK4 
KK5 

Mampu mengidentifikasi semua aspek masalah bangunan teknik sipil berdasarkan data dan/atau gambar rencana, dengan 
penguasaan prinsip – prinsip perancangan baik secara manual maupun menggunakan piranti lunak. 
Mampu merencanakan, merancang dan menganalisis serta menyelesaikan masalah teknik sipil agar dapat menghasilkan rancangan 
bangunan teknik sipil yang aman, nyaman dan efisien. 
Mampu mengembangkan pengetahuan dan melakukan inovasi dalam bidang teknik sipil 
Mampu melaksanakan pembangunan dan pengawasan proyek teknik sipil 
Mampu melakukan pengumpulan data, pengukuran dan investigasi lapangan guna perancangan teknik sipil. 

KK7 
KK8 

Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah teknik sipil 
Menguasai sains dan teknologi mutakhir dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berkeselamatan 

KK10 Mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bagian keilmuan teknik 
sipil serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi. 



CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Mampu menganalisa sistem SDOF akibat getaran bebas teredam dan tak teredam. (S4, S11, S12, S13,BB1,BB2,BB7,BB8) 

CPMK2 Mampu menganalisa sistem SDOF akibat getaran harmonis (BB1,BB2,BB7,BB8) 

CPMK3 Mampu menganalisa sistem SDOF atas gaya sebarang dengan integral duhamel. (BB1,BB2,BB7,BB8) 

CPMK4 Mampu membuat respons spektrum.(BB1,BB2,BB3,BB4,BB5,BB7,BB8) 

CPMK5 Mampu menganalisa sistem MDOF (frekuensi, mode shape). (BB1,BB2,BB3,BB4,BB5,BB7,BB8,P1,KK10) 

CPMK6 Mampu menganalisa sistem MDOF dg respons spektrum dan time history. (BB1,BB2,BB3,BB4,BB5,BB7,BB8) 

Diskripsi Singkat MK Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang menganalisa gaya – gaya dalam dan reaksi perletakan akibat gaya dinamis (gaya fungsi waktu) 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Respons dari analisa sistem SDOF terhadap getaran bebas tak teredam dan teredam 
2. Respons dari analisa sistem SDOF terhadap getaran harmonis 
3. Respons dari analisa sistem SDOF terhadap gaya sebarang 
4. Membuat respons spektrum dari suatu gaya sebarang 
5. Respons dari analisa sistem MDOF (mode shape) 
6. Respons dari sistem MDOF dg respons spektrum dan time history 

Daftar Referensi 1. Chopra, A.K (2013). Dynamic of structure. 4th ed. Prentice, singapore 

2. Cheng, Franklin Y (2000),”Matrix Analysis of Structural Dynamic”, Marcel Dekker, USA. 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Software berupa ETABS Note book 

Nama Dosen 
Pengampu 

Ir Daniel Christianto, M.T. 

Mata kuliah 
prasyarat (Jika ada) 

Analisa numerik 
Analisis struktur II 
 

 

 

Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

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

1 Mampu membuat 

model matematis 

persamaan 

dinamis dari 

Model SDOF dan 
permasalahan dinamik 

 Bentuk:  

kuliah 

 Metode: 

diskusi 

 TM:  

2x50” 

 

• mengindetifikasi 

masalah dinamis 

dalam kehidupan 

sehari hari 

Kriteria: 
Kekritisan 
mengindentifika
si masalah 

Kekritisan 
mengindetifkasi 
masalah 

 

4 



struktur riil. 

Mampu 
mengidentifikan 
gaya – gaya 
dinamis dalam 
struktur riil 

  
 

Bentuk non-
test: 

 Identifikasi 
masalah 
dinamis dalam 
dunia 
konstruksi 

 

2 Mampu membuat 

pemodelan SDOF 

dari struktur riil 

Mampu 

menganalisis 

kekakuan pegas 

dari SDOF 

Mampu 
memodelkan 
pegas seri dan 
paralel 

Pemodelan struktur riil 
ke dalam model 
matematis SDOF 

 Bentuk:  

kuliah 

 Metode: 

diskusi 

 

 TM:  

2x50” 

TT: 

2x50” 

BM: 
2x50” 

Membuat model 

matematis dari 

bangunan sipil 

Kriteria: 
Ketepatan 
model pegas 
dan redaman 
Bentuk non-
test: 
Merangkum 
journal 

Ketepatan 
membuat model 
matematis 
Ketepatan 
menganalisis 
model pegas 

4 

3 Mampu 

menyelesaikan 

model matematis 

SDOF getaran 

bebas tak teredam 

Menganalisis 

respons kinematis 

dari persamaan 

SDOF getaran 

bebas tak 

teredam. 

Menganalisis 
frekuensi alami. 

SDOF getaran bebas 
tak teredam: 

 Bentuk:  

kuliah 

 Metode: 

diskusi 

 

TM:  

2x50” 

TT: 

2x50” 

BM: 
2x50 

Menyelesaikan 

persamaan dinamis 

akibat SDOF getaran 

bebas tak teredam 

Kriteria: 
Ketepatan 
menganalisis 
respons hasil 
getaran bebas 
tanpa redaman 
Bentuk non-
test: 
Tugas berupa 
Menyelesaikan 
model 
persamaan 
dinamis getaran 
bebas tak 
teredam 

Ketepatan 
menyelesaikan 
persamaan 
differensial 
persamaan 
dinamis 

4 

4 Mampu 

menyelesaikan 

model matematis 

SDOF getaran bebas 
teredam 

 Bentuk:  

kuliah 

 Metode: 

TM:  

2x50” 

TT: 

Menyelesaikan 

persamaan dinamis 

akibat SDOF getaran 

Kriteria: 
Ketepatan 
menganalisis 

Ketepatan 
menyelesaikan 
persamaan 

4 



SDOF getaran 

bebas teredam 

Menganalisis 

respons kinematis 

dari persamaan 

SDOF getaran 

bebas teredam  

Mampu 
menganalisis 
rasio redaman 

diskusi 

 

2x50” 

BM: 
2x50 

bebas teredam respons hasil 
getaran bebas 
teredam 
Bentuk non-
test: 
Tugas berupa 
Menyelesaikan 
model 
persamaan 
dinamis getaran 
bebas tak 
teredam 
 

differensial 
persamaan 
dinamis 

5 Mampu 

menyelesaikan 

model SDOF 

getaran harmonis 

Menganalisis 

respons transient 

dan steady state. 

Mampu 
menganalisis 
transmisibilitas 

SDOF getaran 

harmonis  

 

 Bentuk:  

kuliah 

 Metode: 

diskusi 

 

TM:  

2x50” 

TT: 

2x50” 

BM: 
2x50 

Menyelesaikan 

persamaan dinamis 

akibat SDOF getaran 

harmonis 

Kriteria:  
Ketepatan 
menganalisis 
respons hasil 
getaran 
harmonis 
Bentuk non-
test: 
Tugas berupa 
menyelesaikan 
model 
persamaan 
harmonis 

Ketepatan 
menyelesaikan 
persamaan 
differensial 
persamaan 
dinamis 

4 

6 Mampu 

menganalisis rasio 

redaman dengan 

getaran harmonis 

Mampu 
menganalisis 
model gerakan 
penyokong 

Metode Half Power 

Bandwith 

Gerakan penyokong 
pada pondasi 

 Bentuk:  

kuliah 

 Metode: 

diskusi 

 

TM:  

2x50” 

TT: 

2x50” 

BM: 
2x50 

Menganalisis rasio 

redaman akibat getaran 

harmonis 

Kriteria: 
Ketepatan 
menganalisis 
rasio redaman 
dg half power 
bandwidth 
Bentuk non-
test: 
Tugas berupa 
menganalisis 
rasio redaman 

Ketepatan 
menyelesaikan 
persamaan 
differensial 
persamaan 
dinamis 

4 



dg half power 
bandwidth 

7 Mampu 
menganalisis 
respons dinamis 
dari suatu beban 
impuls 

integral Duhamel  Bentuk:  

kuliah 

 Metode: 

diskusi 

 

TM:  

2x50” 

TT: 

2x50” 

BM: 
2x50 

Menganalisis 

persamaan dinamis 

getaran paksa 

Kriteria: 
Ketepatan 
menganalisis 
respons hasil 
getaran paksa 
dg duhamel 
Bentuk non-
test: 
Tugas berupa 
menganalisis 
rasio redaman 
dg half power 
bandwidth 

Ketepatan 
menyelesaikan 
persamaan 
differensial 
persamaan 
dinamis 

4 

8 Mampu membuat 
respons spectrum 
akibat suatu 
beban dinamis 
beban segi 4 

Respons spektrum  Bentuk:  

kuliah 

 Metode: 

diskusi 

 

TM:  

2x50” 

TT: 

2x50” 

BM: 
2x50 

Membuat respons 

akibat suatu gaya 

gempa 

Kriteria: 
Kehandalan 
membuat 
respons 
spektrum 
Bentuk non-
test: 
Tugas berupa 
membuat 
respons 
spektrum dari 
suatu gaya 
dinamis 

Ketepatan 
menganalisis 
respons 
spektrum 

4 
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10 Memahami 

asumsi bangunan 

penahan geser. 

Merakit matrik 
kekakuan, matrik 
redaman, dan 
matrik massa 
bangunan 

Pemodelan MDOF 
dari banguan geser 

 

 Bentuk:  

kuliah 

 Metode: 

diskusi 

 

  

TM:  

2x50” 

TT: 

2x50” 

BM: 
2x50 

 

 

Memodel banguan 

penahan geser (K,C,M) 

Kriteria: 
Cekatan 
memodel 
matematis 
MDOF 
Bentuk non-
test: 
Tugas berupa 

Tepat memodel 
MDOF 

4 



penahan geser membuat 
menganalisis 
kekakuan pegas, 
redaman dan 
massa MDOF 
 

11 
Menganalisis 

eigen value dari 

model matematis 

MDOF. 

Menganalisis 

eigen vektor 

(mode shape) 

Eigenvalue: frekuensi 

alami 

Mode shape 

Ekspansi modal 
perpindahan 

 Bentuk:  

kuliah 

 Metode: 

diskusi 

 

TM:  

2x50” 

TT: 

2x50” 

BM: 
2x50 

Membuat pola getar 

bangunan penahan 

geser 

Kriteria: 
Mengerti 
membuat mode 
dari MDOF 
Bentuk non-
test: 
Tugas berupa 
membuat 
ragam mode  

Mahir membuat 
pola getar 

4 

12 Menyusun model 
matematis 
uncouple MDOF 
berdasarkan pola 
mode 

Pemodelan matematis 
MDOF berdasarkan 
Superposisi pola 
mode 

 Bentuk:  

kuliah 

 Metode: 

diskusi 

 

TM:  

2x50” 

TT: 

2x50” 

BM: 
2x50 

Menyusun persamaan 

dinamis bangunan 

geser dalam koordinat 

pola getar 

Kriteria: 
Mengerti 
menyusun 
MDOF dg pola 
getar. 
Bentuk non 
test: 
Tugas berupa 
membuat 
persamaan 
dinamis dg 
koordinat pola 
getar 

Mengerti 
membuat 
persamaan 
dalam 
koordinat pola 
getar 

4 

13 Respons 
kinematis dengan 
CQC dan SRSS 

Analisis persamaan 

uncouple MDOF 

dengan respons 

spektrum 

 

 Bentuk:  

kuliah 

 Metode: 

diskusi 

 

TM:  

2x50” 

TT: 

2x50” 

BM: 
2x50 

Menganalisis MDOF 

uncouple dg metode 

respons spektrum  

Kriteria: 
Mengerti 
penyelesaian dg 
respons 
spektrum. 
Bentuk non 
test: 
Tugas berupa 
menganalisis 

Mahir 
menganalisis dg 
respons 
spektrum 

4 



respons dg 
respons 
spektrum 

14 Menganalisis 

respons MDOF 

(riwayat waktu): 

Superposisi pola 

getar (mode) 

Respons static 
dari mode: Vi, Mi, 
Vb,Mb,ui 

Ekspansi modal dari 
persamaan uncouple 
MDOF 

 Bentuk:  

kuliah 

 Metode: 

diskusi 

 

TM:  

2x50” 

TT: 

2x50” 

BM: 
2x50 

Menganalisis respons 

MDOF dg ekspansi 

modal 

Kriteria: 
Mengerti 
respons dg 
ekspansi modal 
non test: 
Tugas berupa 
menganalisis 
MDOF dg 
ekspansi modal 

Mahir 
menganalisis dg 
ekspansi modal 

4 

15 Mampu 

menganalisis 

matriks redamana 

dengan metode 

Rayleigh dan 

Caughey 

Mampu 

mengkondensasi 

matrik kekakuan 

dan matriks 

massa dengan 

cara statis. 

Mampu 
mengkondensasi 
matrik kekakuan 
dan matriks 
massa dengan 
cara dinamis. 

Redaman pada 

struktur gedung 

(MDOF) 

Kondensasi statis 

 Bentuk:  

kuliah 

 Metode: 

diskusi 

 

TM:  

2x50” 

TT: 

2x50” 

BM: 
2x50 

Menganalisis redaman 

dari suatu MDOF 

Kriteria: 
Mengerti 
menganalisi 
redaman suatu 
MDOF 
Bentuk non 
test: 
Tugas berupa 
menganalisis 
redaman dari 
MDOF 

Mampu 
menganalisis 
redaman dari 
MDOF 

4 
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Catatan: 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan 
sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang 
terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 



3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata 
kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria 
penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang 
disertai bukti-bukti. 

 

 

 


