
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH FISIKA MEKANIKA DAN PANAS: 

1. Mempu menghitung dan mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja pada benda dalam kondisi setimbang. (S2, S9, S12, KU.2, KU.7); 

2. Mampu mengitung jarak dan kecepatan benda yang bergerak dengan pecepatan tetap dan percepatan tidak tetap dan mampu menurunkan. 

persamaan benda bergerak. (S2, S9, S12, KU.2, KU.7); 

3. Mampu menghitung dan menjelaskan Hukum Newton II. (S2, S9, S12, KU.2, KU.7); 

4. Mampu menentukan komponen kecepatan pada benda bergerak melingkar dan mampu mengitung jarak, kecepatan dan percepatan benda yang 

bergerak dalam bidang datar. (S2, S9, S12, KU.2, KU.7); 

5. Mampu menghitung usaha dan energi serta momentum benda yang bergerak. (S2, S9, S12, KU.2, KU.7); 

6. Mampu menghitung tegangan dan regangan yang bekerja pada sebuah material. (S2, S9, S12, KU.2, KU.7); 

7. Mampu menghitung periode, energi dan kecepatan benda yang bergetar. (S2, S9, S12, KU.2, KU.7); 

EVALUASI TENGAH SEMESTER (mg ke 8) 

EVALUASI AKHIR SEMESTER (mg ke 16) 

Garis Entry Behavior 

[C2]: 7. Mahasiswa mampu menghitung usaha dan energi benda yang 
berputar (mg ke 11-12) 

[C2]: 8. Mahasiswa mampu menghitung tegangan dan regangan yang 
bekerja pada sebuah material (mg ke 13) 

[C2]: 5. Mahasiswa mampu menghitung usaha dan energi benda yang 
bergerak (mg ke 9-10) 

[C2]: 6. Mahasiswa mampu menghitung momentum benda yang bergerak (mg 
ke 11) 
 

[C2]: 9. Mahasiswa mampu menghitung periode, energi  dan kecepatan 
benda yang bergetar (mg ke 14-15) 

[C3, C2]: 4. Mahasiswa mampu menentukan komponen kecepatan pada benda 
bergerak melingkar dan Mampu mengitung jarak, kecepatan dan percepatan 

benda yang bergerak dalam bidang datar (mg ke 6-7) 

[C2, C1]: 3. Mahasiswa mampu menghitung dan menjelaskan Hukum 

Newton II (mg ke 5) 

[C2, C3]: 2. Mahasiswa mampu mengitung jarak dan kecepatan benda yang 
bergerak dengan pecepatan tetap dan percepatan tidak tetap dan mampu 
menurunkan persamaan benda bergerak  (mg ke 3-4) 

[C2,C1,P2]: 1. Mahasiswa mampu menghitung dan mengidentifikasi gaya yang 

bekerja pada benda dalam kondisi setimbang (mg ke 1-2)  
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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

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

S.2 
S.9 
 
S.12 
 
KU.2 
KU.7 

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik didalam menyelesaikan tugasnya 
Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas 
pencapaian hasil kerja organisasi. 
Menjadi ilmuwan dan praktisi bidang teknik sipil yang profesional (berperilaku dan bertindak secara etis, kritis, kreatif, sistematis dan 
ilmiah, berwawasan luas, estetis). 
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Mampu menghitung dan mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja pada benda dalam kondisi setimbang (S2, S9, S12, KU.2, KU.7); 

CPMK2 Mampu mengitung jarak dan kecepatan benda yang bergerak dengan pecepatan tetap dan percepatan tidak tetap dan mampu 

menurunkan persamaan benda bergerak (S2, S9, S12, KU.2, KU.7); 

CPMK3 Mampu menghitung dan menjelaskan Hukum Newton II (S2, S9, S12, KU.2, KU.7); 

CPMK4 Mampu menentukan komponen kecepatan pada benda bergerak melingkar dan Mampu mengitung jarak, kecepatan dan percepatan 

benda yang bergerak dalam bidang datar (S2, S9, S12, KU.2, KU.7); 

CPMK5 Mampu menghitung usaha dan energi benda yang bergerak (S2, S9, S12, KU.2, KU.7); 

CPMK6 Mampu menghitung momentum benda yang bergerak (S2, S9, S12, KU.2, KU.7); 

CPMK7 Mampu menghitung usaha dan energi benda yang berputar (S2, S9, S12, KU.2, KU.7); 

CPMK8 Mampu menghitung tegangan dan regangan yang bekerja pada sebuah material (S2, S9, S12, KU.2, KU.7); 

CPMK9 Mampu menghitung periode, energi  dan kecepatan benda yang bergetar (S2, S9, S12, KU.2, KU.7). 



Diskripsi Singkat MK Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Vektor, Statika (Kesetimbangan translasi dan rotasi, Hukum Newton ke Satu dan Ke Tiga), 
Dinamika (dinamika dan kinematika gerak translasi, Hukum Newton ke dua, usaha, energi, impuls linier dan momentum). Gerak Rotasi (gaya 
sentripetal, torsi, momen inersia, momen girasi), Gerak vibrasi dan eleastisitas (gerak selaras, getaran fisik dan m atematik, elastisitas, tegangan, 
regangan dan modulus Young). 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Mekanika dan bagiannya, Besaran dan satuan dasar, Sistim satuan (SI), Besaran scalar dan vektor. Gaya, Hukum Newton I dan III, Gesekan, 

Titik berat, Momen kopel, Torsi. 

2. Kecepatan rata-rata dan sesaat, Percepatan rata-rata dan sesaat, Gerak lurus, Gerak dengan percepatan tetap, Gerak beraturan, Gerak jatuh 

bebas, Gerak dengan percepatan tidak tetap, Kecepatan relatif 

3. Massa benda, Hukum Newton II, Hukum Newton tentang alam semesta. 

4. Komponen kecepatan, Gerak peluru, Gerak melingkar, Gaya sentripetal, Gerak dalam lingkaran vertikal 

5. Koordinat pusat massa, Usaha, Energi kinetik dan potensial, gravitasi, Energi potensial, kelentingan, Daya 

6. Gaya impulsive, Momentum linier, Impuls gaya, Azas kekekalan, momentum linier, Tumbukan lenting dan tak, lenting 

7. Energi kinetik rotasi, Momen kelembaman, Usaha dan daya pada rotasi, Momentum sudut dan impuls sudut, Momen dan percepatan sudut 

8. Tegangan (Stress), Regangan (Strain), Modulus kelentingan, Hukum Hook 

9. Gaya lenting pemulih   Persamaan gerak selaras sederhana, Ayunan tunggal, Gerak harmonis anguler, Ayunan fisis, Pusat osilasi 

Daftar Referensi 1. Sears, FW & Zemansky (1977), HD Young, College Physics, Addison Wesley Pub.Co,. 
2.  Halliday, D & Resnick, R. (1978), Physics Part I, John Wiley & Sons. 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 
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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) 

1,2 
 

Mampu 

menghitung dan 

mengidentifikasi 

gaya-gaya yang 

bekerja pada 

benda dalam 

kondisi setimbang 

[C2, C1, P2]  

 

Mekanika dan 

bagiannya, Besaran dan 

satuan dasar, Sistim 

satuan (SI), Besaran 

scalar dan vektor.  

Gaya, Hukum Newton I 

dan III, Gesekan, Titik 

berat, Momen kopel, 

Torsi. 

 Bentuk:  

kuliah 

 

 Metode: 

Tutorial dan 

diskusi 

kelompok 

 TM: 

2x(2x50’) 

 

TT: 

2x(2x60’) 

 

BM: 

2x(2x60’) 

 

• Mengerjakan soal-

soal kesetimbangan 

gaya. (Tugas-1) 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
sistematika 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
Jawaban soal 
kesetimbanga
n 

 Presentasi 

 Ketepatan 
menghitung 
gaya yang 
bekerja pada 
sebuah benda 

 Sistematika 
penyelesaian 
soal dan gaya 
presentasi 

3 

3,4 Mampu mengitung 

jarak dan 

kecepatan benda 

yang bergerak 

dengan pecepatan 

tetap dan 

percepatan tidak 

tetap dan mampu 

menurunkan 

persamaan benda 

bergerak  [C2, C3] 

Kecepatan rata-rata dan     

sesaat, Percepatan rata-

rata dan sesaat, Gerak 

lurus, Gerak dengan 

percepatan tetap, Gerak 

beraturan, Gerak jatuh 

bebas, Gerak dengan 

percepatan tidak tetap, 

Kecepatan relatif 

 Bentuk:  

kuliah 

 

 Metode: 

Tutorial dan 

diskusi 

kelompok 

 TM: 

2x(2x50’) 

 

TT: 

2x(2x60’) 

 

BM: 

2x(2x60’) 

 Mengerjakan soal-

soal gerak lurus. 

(Tugas-2) 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
sistematika 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
Jawaban soal 
gerak lurus 

 Presentasi 

 Ketepatan 
menghitung 
kecepatan, 
percepatan 
dan jarak  
benda yang 
bergerak 

 Sistematika 
penyelesaian 
soal dan gaya 
presentasi 

2 

5 Mampu 

menghitung dan 

menjelaskan 

Hukum Newton II 

[C2, C1] 

 

Massa benda, Hukum 

Newton II, Hukum 

Newton tentang alam 

semesta. 

 Bentuk:  

kuliah 

 

 Metode: 

Tutorial dan 

diskusi 

kelompok 

 TM: 

1x(2x50’) 

 

TT: 

1x(2x60’) 

 

BM: 

1x(2x60’) 

 

 Mengerjakan soal-

soal Hukum Newton 

II. (Tugas-3) 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
sistematika 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
Jawaban soal 
Hukum 
Newton II 

 Ketepatan 
menghitung 
percepatan 
gerak sistim 
massa 

 Sistematika 
penyelesaian 
soal dan gaya 
presentasi 

3 



 Presentasi 

6, 7 Mampu 

menentukan 

komponen 

kecepatan pada 

benda bergerak 

melingkar dan 

Mampu mengitung 

jarak, kecepatan 

dan percepatan 

benda yang 

bergerak dalam 

bidang datar [C3, 

C2] 

Komponen kecepatan, 

Gerak peluru, Gerak 

melingkar, Gaya 

sentripetal, Gerak dalam 

lingkaran vertikal 

 Bentuk:  

kuliah 

 

 Metode: 

Tutorial dan 

diskusi 

kelompok 

 TM: 

2x(2x50’) 

 

TT: 

2x(2x60’) 

 

BM: 

2x(2x60’) 

 Mengerjakan soal-

soal benda bergerak 

melingkar. (Tugas-4) 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
sistematika 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
Jawaban soal 
benda 
bergerak 
melingkar 

 Presentasi 

 Ketepatan 
menghitung 
kecepatan dan 
gaya benda 
yang bergerak 
melingkar 

 Sistematika 
penyelesaian 
soal dan gaya 
presentasi 

2 

8 Ujian Tengah Semester                                    35% 
9,10 Mampu 

menghitung usaha 

dan energi benda 

yang bergerak [C2] 

 

Koordinat pusat massa, 

Usaha, Energi kinetik 

dan potensial, gravitasi, 

Energi potensial, 

kelentingan, Daya 

 Bentuk:  

kuliah 

 

 Metode: 

Tutorial dan 

diskusi 

kelompok 

 TM: 

2x(2x50’) 

 

TT: 

2x(2x60’) 

 

BM: 

2x(2x60’) 

 

 Mengerjakan soal-

soal usaha dan 

energi. (Tugas-5) 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
sistematika 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
Jawaban soal 
usaha dan 
energi 

 Presentasi 

 Ketepatan 
menghitung 
usaha dan 
energi pada 
sebuah benda 

 Sistematika 
penyelesaian 
soal dan gaya 
presentasi 

2 

11 Mampu 

menghitung 

momentum benda 

yang bergerak [C2] 

 

Gaya impulsive, 

Momentum linier, Impuls 

gaya, Azas kekekalan, 

momentum linier, 

Tumbukan lenting dan 

tak, lenting 

 Bentuk:  

kuliah 

 

 Metode: 

Tutorial dan 

diskusi 

kelompok 

 TM: 

1x(2x50’) 

 

TT: 

1x(2x60’) 

 

BM: 

1x(2x60’) 

 

 Mengerjakan soal-

soal Tumbukan. 

(Tugas-6) 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
sistematika 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
Jawaban soal 
tumbukan 

 Presentasi 

 Ketepatan 
menghitung 
impuls dan 
momentum 
benda yang 
bertumbukan 

 Sistematika 
penyelesaian 
soal dan gaya 
presentasi 

2 

12,13 Mampu Energi kinetik rotasi,  Bentuk:   TM:  Mengerjakan soal- Kriteria:  Ketepatan 3 



menghitung usaha 

dan energi benda 

yang berputar [C2] 

 

 

Momen kelembaman, 

Usaha dan daya pada 

rotasi, Momentum sudut 

dan impuls sudut, 

Momen dan percepatan 

sudut 

kuliah 

 

 Metode: 

Tutorial dan 

diskusi 

kelompok 

2x(2x50’) 

 

TT: 

2x(2x60’) 

 

BM: 

2x(2x60’) 

 

soal benda berputar 

(Tugas-7) 

Ketepatan dan 
sistematika 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
Jawaban soal 
usaha dan 
energi 

 Presentasi 

menghitung 
torsi, 
percepatan 
dan kecepatan 
sudut pada 
benda 
berputar 

 Sistematika 
penyelesaian 
soal dan gaya 
presentasi 

14 Mampu 

menghitung 

tegangan dan 

regangan yang 

bekerja pada 

sebuah material 

[C2] 

 

Tegangan (Stress), 

Regangan (Strain), 

Modulus kelentingan, 

Hukum Hook 

 Bentuk:  

kuliah 

 

 Metode: 

Tutorial dan 

diskusi 

kelompok 

 TM: 

1x(2x50’) 

 

TT: 

1x(2x60’) 

 

BM: 

1x(2x60’) 

 

 Mengerjakan soal-

soal tegangan dan 

regangan. (Tugas-8) 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
sistematika 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
Jawaban soal 
tegangan dan 
regangan. 

 Presentasi 

 Ketepatan 
menghitung 
tegangan dan 
regangan pada 
sebuah benda 
yang 
menerima 
gaya luar. 

 Sistematika 
penyelesaian 
soal dan gaya 
presentasi 

1 

15 Mampu 

menghitung 

periode, energi  

dan kecepatan 

benda yang 

bergetar [C2] 

 

Gaya lenting pemulih   

Persamaan gerak 

selaras sederhana, 

Ayunan tunggal, Gerak 

harmonis anguler, 

Ayunan fisis, Pusat 

osilasi 

 Bentuk:  

kuliah 

 

 Metode: 

Tutorial dan 

diskusi 

kelompok 

 TM: 

1x(2x50’) 

 

TT: 

1x(2x60’) 

 

BM: 

1x(2x60’) 

 

 Mengerjakan soal-

soal tegangan dan 

regangan. (Tugas-9) 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
sistematika 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
Jawaban soal 
benda 
bergetar. 

 Presentasi 

 Ketepatan 
menghitung 
energi, 
kecepatan dan 
periode benda 
bergetar. 

 Sistematika 
penyelesaian 
soal dan gaya 
presentasi 

2 

16 Ujian Akhir Semester                                     45% 
 
 
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. 

 

 

 


