
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH GEOTEKNIK: 

1. Mampu mengidentifikasi rencana pembelajaran, peraturan perkuliahan, sistem ujian dan penilaian yang akan dijalani (S11, KK1) 

2. Mampu mengidentifikasi batuan, bentang alam, kondisi geologis setempat, peta topografi (S11, KK1) 

3. Mampu membuat   penampang  melintang peta topografi (S11, KK1) 

4. Mampu mengidentifikasi parameter tanah di mekanika tanah (S11, KK5, KK7, KK9, P1) 

5. Mampu melakukan perhitungan yang terkait dengan parameter tanah (S11, KK2, KK5, KK9, P1, P2) 

6. Mampu menjaga etika dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya (S4, S9, S11, S12, S13, KK5, KK6, KK11, P1);    

7. Mampu menggambarkan grafik kepadatan dan menentukan kadar air optimum dan berat isi kering maksimum dan zero air void (S4, S9, S11, S12, 

S13, KK5, KK6, KK11, P1) 

8. Mampu mengembangkan, melaksanakan, melakukan, dan memanfaatkan  data tanah untuk kegiatan teknik sipil (S11, KK2, KK5, KK9, P1, P2) 

EVALUASI TENGAH SEMESTER (mg ke 8) 

EVALUASI AKHIR SEMESTER (mg ke 16) 

Garis Entry Behavior 

[C6, P2, A3]: 6. Mahasiswa mampu menghitung tegangan geser  (mg ke 
14) 
 

[C6, P2, A3]: 7. Mahasiswa mampu menghutung stabilitas lwreng (mg 
ke 15) 
 

[C6, P2, A3]: 5. Mahasiswa mampu menghitung tekanan ke atas, teganganprakonsolidasi, penurunan konsolidasi, dan 
waktu penurunan konsolidasi, distribusi tegangan  (mg ke 10 - 13) 

 

[]: 4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai uji lapangan (mg ke  9) 

 

[C2]: 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengeboran di lapangan  (mg ke 7) 
 

[C2]: 2. Mahasiswa mampu menghitung dengan data parameter tanah dari hasil uji laboratorium   (mg ke 2-6) 

 

[C4]: 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi rencana pembelajaran  dan batuan, bentang alam, kondisi geologis setempat, peta topografi (mg ke 1) 
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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. 

S9 Menunjukkan sikap tanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas 
pencapaian hasil kerja organisasi 

S11 Mampu melakukan pembelajaran sepanjang hayat. 

S12 Menjadi ilmuwan dan praktisi bidang teknik sipil yang professional (Berperilaku dan bertindak secara etis, kritis, kreatif, sistematis dan 
ilmiah, berwawasan luas, estetis) 

S13 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 

KK1 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. 
 

KK5 Mampu melakukan pengumpulan data, pengukuran dan investigasi lapangan guna perancangan teknik sipil 

KK6 Mampu melakukan pengujian bahan-bahan konstruksi teknik sipil di laboratorium 

KK7 Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah teknik sipil 

KK9 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam 
memilih berbagai alternatif solusi dalam bidang teknik sipil secara mandiri dan kelompok 

KK11 Mampu memanfaatkan konsep-konsep manajemen dalam pekerjaan teknik sipil 

P1 Memahami prinsip-prinsip dasar teknik sipil sesuai standar/code yang berlaku, untuk diaplikasikan dalam perencanaan dan 
perancangan konstruksi bangunan teknik sipil 



P2 Mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, mengawasi, mengoperasikan, memelihara serta membongkar bangunan teknik 
sipil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan berwawasan lingkungan 

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Mampu mengidentifikasi rencana pembelajaran, peraturan perkuliahan, sistem ujian dan penilaian yang akan dijalani (S11, KK1) 

CPMK2 Mampu mengidentifikasi batuan, bentang alam, kondisi geologis setempat, peta topografi (S11, KK1) 

CPMK3 Mampu membuat   penampang  melintang peta topografi (S11, KK1) 

CPMK4 Mampu mengidentifikasi parameter tanah di mekanika tanah (S11, KK5, KK7, KK9, P1) 

CPMK5 Mampu melakukan perhitungan yang terkait dengan parameter tanah (S11, KK2, KK5, KK9, P1, P2) 

CPMK6 Mampu menjaga etika dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya (S4, S9, S11, S12, S13, KK5, KK6, KK11, P1);    

CPMK7 Mampu menggambarkan grafik kepadatan dan menentukan kadar air optimum dan berat isi kering maksimum dan zero air void (S4, 
S9, S11, S12, S13, KK5, KK6, KK11, P1) 

CPMK8 Mampu mengembangkan, melaksanakan, melakukan, dan memanfaatkan  data tanah untuk kegiatan teknik sipil (S11, KK2, KK5, KK9, 
P1, P2) 

Diskripsi Singkat MK Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Geologi rekayasa. Poses geologi. Mineralogi dan petrologi. Pemetaan geologi. Struktur geologi. 
Tektonika/gempa. Eksplorasi geologi. Komposisi tanah/fase tanah. Sifat-sifat indeks tanah. Ukuran butir tanah. Mineral lempung. Klasifikasi 
tanah. Klasifikasi visual. Penyelidikan tanah lapangan dan laboratorium. Konsep tegangan efektif. Pemadatan tanah. Pemeriksaan kualitas 
pemadatan tanah. Hukum darcy dan permeabilitas. Aliran air dalam tanah. Tekanan ke atas. Teori konsilidasi dan penurunan. Distribusi tegangan 
tanah. Lingkaran Mohr dan teori keruntuhan. Kuat geser tanah dan pengujian. Kemantapan Lereng. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Rencana Pembelajaran, peraturan kuliah, sistem ujian dan penilaian 
2. Identifikasi  mineral, batuan, interprestasi peta geologi dan topografi 
3. Identifikasi parameter tanah, klasifikasi tanah, pengujian parameter tanah untuk tanah terganggu dan tidak terganggu, berupa uji konsolidasi, 

indeks properties, pemadatan, CBR, sand cone, permeabilitas, triaksial, uji desak bebas, serta uji lapangan berupa sondir dan metode 
pengambilan contoh tanah 

4. Menghitung waktu konsolidasi dan pemurunan konsolidasi 
5. Menghitung stabilitas lereng 

Daftar Referensi 1. Engineering Properties of Soil and Their Measurements, 4th ed., Bowles, J.E., New York: McGraw-Hill Book Company, 1992 
2. Engineering Geology, Attewel, Farmer. UK, 1985 
3. Geology & Engineering, Legget,Robert F., New York: McGraw-Hill Book Co, 1988 
4. Mekanika Tanah untuk tanah endapan dan residu, Wesley, L.D. Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2012 
5. Principles of Geotechnical Engineering, 6th edition, Das, B.M., Thomson-Engineering, 2006 
6. Mekanika Tanah, Wesley, L.D. Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2017 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

 Notebook & LCD Projector 

Nama Dosen 
Pengampu 

 
Alfred Jonathan Susilo, ST., M.Eng., Ph.D. 

Matakuliah 
prasyarat (Jika ada) 

 
 



 

 

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 
mengidentifikasi 
rencana 
pembelajaran, 
peraturan 
perkuliahan, sistem 
ujian dan penilaian 
yang akan dijalani. 
[C1, P2]  
 
Mampu 
mengembangkan 
pengetahuan 
geologi dan 
melakukan inovsi 
dalam bidang 
teknik sipil [C6] 
Mampu 
mengidentifikasi 
batuan 
berdasarkan 
komposisi mineral 
secara optik, fisik, 
tekstur dan 
strukturnya [C1, 
P2] 

Penjelasan tentang 
Rencana  
Pembelajaran, 
peraturan kuliah, sistem 
ujian dan penilaian 
 
1.1. Istilah geologi 
1.2. Pengertian: 

mineralogi dan 
petrologi 

1.3.  Struktur geologi 
1.4. Stratigrafi 
1.5. Morfologi 
1.6. Sejarah geologi 
1.7. Arti Geokimia 
1.8. Arti Geofisika 
1.9. Arti Geologi Teknik 
2.1. Identifikasi batuan  

berdasarkan 
komposisi mineral, 
tekstur & 
strukturnya 

2.2. Identifikasi  
mineral  secara  
optik dan fisik 

 Bentuk:  

kuliah 

 

 Metode: 

Diskusi & 

tanya-

jawab. 

 

 TM:  

2x(2x50”) 
 

TT: 

2x(2x60”) 
 

BM: 

2x(2x60”) 
 

 

•  Memahami materi 

yang akan dipelajari 

 

• Memahami geologi 
untuk inovasi dalam 
bidang teknik sipil 

 

 Memahami batuan 
berdasarkan 
komposisi mineral 

 

Kriteria: 
Mampu 
menginovasi 
geologi dalam 
bidang  teknik 
sipil dan  
 
Bentuk non-
test: 
Tugas 
kelompok 
Mendiskripsika
n batuan 
berdasarkan 
komposisi 
mineral  

Menganalisis 
batuan 
berdasarkan 
komposisi 
mineral 

 

4 

2 Mampu 
mengidentifikasi 
mineral secara fisik 

2.3. Identifikasi mineral 
secara fisik dan 
kimiawi 

 Bentuk:  
Kuliah 
 

 TM:  

2x(2x50”) 
 

•  Memahami mineral 

batuan dan 

penggunaan jenis 

Kriteria: 
Ketepatan, 
Ketelitian 

Mampu 
menafsirkan 
batuan untuk 

   



dan kimiawi [C1, 
P2] 
 
Mampu 
mengidentifikasi 
penggunaan jenis-
jenis batuan dalam 
aktivitas teknik sipil 
[C1, P2] 
 
Mampu 
mengidentifikasi 
bentang alam yang 
meliputi: gunung, 
lembah, bukit, 
lerang, lembah, 
sungai [C1, P2] 
 
Mampu 
mengidentifikasi 
kondisi geologis 
setempat yang 
meliputi 
penyebaran 
batuan, jenis 
batuan, struktur 
geologis [C1, P2] 
 
Mampu membuat   
penampang  
melintang peta 
topografi [P2] 

 

2.4. Penggunaan jenis-
jenis batuan dalam 
aktivitas teknik sipil 

 
3.1. Menafsirkan 

bentang alam yang 
meliputi: gunung, 
lembah, bukit, 
lerang, lembah, 
sungai dan 
sebagainya. 

 
3.2. Menafsirkan kondisi 

geologis setempat 
yang meliputi 
penyebaran batuan, 
jenis batuan, 
struktur geologis, 
dsb. 

 
3.3. Mampu  

menfasirkan   
penampang  
melintang peta 
topografi 

 
3.4. Mampu  

menfasirkan  
kondisi geologis 
sebuah wilayah dan 
lapisan batuan. 

 Metode: 
Diskusi 
Kelompok 
 

TT: 

2x(2x60”) 
 

BM: 

2x(2x60”) 
 

 

batuan dalam 

aktivitas teknik sipil 

  

 

 
 

 
Bentuk non-
test: 
Membuat tugas 
kelompok 
 

bidang teknik 
sipil, kondisi 
geoligis meliputi 
penyebaran 
batuan, 
penampang 
melintang dari 
sebuah wilayah.  

3 Quis [C2] 
 
Mampu 
mengidentifikasi 

Materi 1 sampai 2 
 
 
4.1. Macam-macam 

 Bentuk:  
Kuliah 
 

 Metode: 

 TM:  

2x(2x50”) 
 

TT: 

•  Memahami mineral 

batuan dan membaca 

peta topografi dan 

geologi 

Kriteria: 
Ketepatan, 
Ketelitian 
 

 Mampu 
menafsirkan 
geoligis dari 
suatu daerah 

10 



batuan secara fisik 
maupun kimiawi, 
bentang alam, 
kondisi geologis, 
dan membuat 
penampang 
melintang peta 
topografi [C1, P2] 
 
 
Mampu 
mengidentifikasi 
macam-macam 
berat isi tanah dan 
dapat melakukan 
uji berat isi tanah 
[C1, P2] 
 
Mampu 
mengidentifikasi 
dan dapat 
melakukan uji 
specific gravity [C1, 
P2] 
 
Mampu melakukan 
perhitungan yang 
terkait dengan 
berat isi tanah dan 
specific gravity [C3] 
 

berat isi tanah (sat, 

sub,dry,wet), uji 
berat isi tanah 

 
4.2. Specific gravity 

(Gs), uji specific 
gravity 

 
 

Diskusi 
 

2x(2x60”) 
 

BM: 

2x(2x60”) 
 

 

 Memahami 

penggunaan para 

meter tanah yaitu 

berat isi tanag dan 

specific grafity 

 

 
 

Bentuk non-
test: 
Quis 
 

dan jenis 
batuan untuk 
bidang teknik 
sipil.   

 Mampu 
melakukan 
perhitungan 
menggunaka
n parameter 
tanah  

4 Mampu 
mengidentifikasi 
Angka pori, 
porositas, derajat 
kejenuhan, kadar 
air, dan melakukan 

4.3. Angka pori (e), 
porositas (n), 
Derajat kejenuhan 
(Sr), kadar air (w), 
uji kadar air  
 

 Bentuk:  
Kuliah 
 

 Metode: 
Diskusi 
Kelompok 

 TM:  

2x(2x50”) 
 

TT: 

2x(2x60”) 
 

•  Memahami 

parameter tanah dan 

dapat melakukan uji 

kadar air 

 Memahami 

penggunaan para 

Kriteria: 
Ketepatan, 
Ketelitian 
 
Bentuk non-
test: 

 Mampu dan 
dapat 
menggunakan 
parameter 
tanah dari uji 
Batas-batas 

4 



uji kadar air [C1, 
P2] 
 
Mampu melakukan 
penguji dan 
menghitung batas-
batas Atterberg 
dan Indeks plastis 
(Ip) [C4] 
 
Mampu menjaga 
etika dan 
bertanggung jawab 
atas hasil 
pekerjaannya [C4, 
A5] 
 
Mampu 
bekerjasama dalam 
tim [C6, A4] 
 
Mampu 
mengidentifikasi 
dan melakukan uji 
analisis saringan 
dan hidrometer 
[C1, P2] 
 
Mampu 
mengidentifikasi 
ukuran butir tanah 
dalam gambar 
distribusi ukuran 
butir [C1, P2] 
 

4.4. Batas-batas 
Atterberg (wL, wp, 
ws), Uji batas-batas 
Atterberg, Indeks 
plastis (Ip) 

 
4.5. Ukuran butir 

(analisis saringan 
dan hidrometer) 

 BM: 

2x(2x60”) 
 

 

Batas-batas 

Atterberg  serta 

analisa butir 

 

 
 

Membuat tugas 
kelompok 
 

Atterberg  
serta analisa 
butir 

5 Mampu 
mengklasifikasi 

5.1. Klasifikasi USCS 
 

 Bentuk:  
Kuliah 

 TM:  

2x(2x50”) 

•  Memahami klasifikasi 

tanah sesuai USCS, 

Kriteria: 
Ketepatan, 

 Mampu 
mengklasifika

4 



jenis tanah secara 
USCS dan AASHTO 
[C1, A4, P2] 
 
Mampu  
mengklasifikasikan 
tanah secara FAA 
[C1, A4, P2] 
 

5.2. Klasifikasi AASHTO 
 

5.3. Klasifikasi FAA 

 

 Metode: 
Diskusi 
Kelompok 
 

 

TT: 

2x(2x60”) 
 

BM: 

2x(2x60”) 
 

 

AASHTO, dan FAA 

 
 

Ketelitian 
 
Bentuk non-
test: 
Membuat tugas 
kelompok 
 

sikan tanah 
berdasarkan 
USCS, 
AASHTO, dan 
FAA  

6 Mampu 
mengidentifikasi 
Koefisien 
permeabilitas [C1, 
P2] 
 
Mampu melakukan 
uji permeabilitas 
pada tekanan tetap 
dan tekanan 
berubah [C4] 
 
Mampu 
mengidentifikasi 
pemadatan standar 
dan modifikasi, 
kadar air optimum 
dan berat isi kering 
maksimum [C1, P2] 
 
Mampu melakukan 
uji pemadatan 
standar & 
modifikasi [C4] 
 
Mampu 
menggambarkan 
grafik kepadatan 

6.1. Koefisien 
permeabilitas 
 

6.2. Uji permeabilitas 
tekanan tetap 

 
6.3. Uji permeabilitas 

tekanan berubah 
 

7.1. Pengujian 
pemadatan 
standar & 
modifikasi 
 

7.2. Kadar air optimum 
dan berat isi kering 
maksimum 

 
7.3. Zero Air Void (ZAV) 

curve. 
 

 Bentuk:  
Kuliah 
 

 Metode: 
Diskusi 
Kelompok 
 

 TM:  

2x(2x50”) 
 

TT: 

2x(2x60”) 
 

BM: 

2x(2x60”) 
 

 

•  Memahami dan 

mengerti yang 

dimaksud dengan uji 

permeabilitas, 

pemadatan dan dapat 

menentukan kadar air 

optimum serta berat 

isi kering maksimum 

 
 

Kriteria: 
Ketepatan, 
Ketelitian 
 
Bentuk non-
test: 
Membuat tugas 
kelompok 
 

 Mampu 
melakukan 
perhitungan 
permeabiliti 
dan dapat 
menentukan 
kadar air 
optimum 
serta berat isi 
kering 
maksimum 
dan 
menggambar 
garis ZAV 

4 



dan menentukan 
kadar air optimum 
dan berat isi kering 
maksimum [C6, A3] 
 
Mampu 
mengidentifikasi 
zero air void  [C1, 
P2] 
 

7 Mampu melakukan 
uji Sand Cone dan 
menghitung 
kepadatan tanah di 
lapangan [C2, C4] 
 
Mampu 
mengidentifikasi 
dan melakukan uji 
bor dangkal, dalam, 
dan teknik 
sampling tanah  
[C1, P2] 
 

8.1. Metode sand cone 
 
9.1. Bor dangkal dan 

dalam 
 

9.2. Teknik sampling 
tanah 

 Bentuk:  
Kuliah 
 

 Metode: 
Diskusi 
Kelompok 
  

 TM:  

2x(2x50”) 
 

TT: 

2x(2x60”) 
 

BM: 

2x(2x60”) 
 

 

•  Memahami dan 

mengerti yang 

dimaksud dengan uji 

sand cone dan uji 

lapangan 

 
 

Kriteria: 
Ketepatan, 
Ketelitian 
 
Bentuk non-
test: 
Membuat tugas 
kelompok 
 

 Mampu 
melakukan 
perhitungan 
kepadatan 
tanah di 
lapangan 

 Mampu 
melakukan Uji 
lapangan dan 
teknik 
pengambilan 
sampel tanah 

4 

8 Ujian Tengah Semester                                17 
9 Mampu melakukan 

uji sondir dan 
menghitung dan 
menggambarkan 
grafik sondir [C2, 
C4] 
Mampu melakukan 
uji SPT dan 
membaca hasil uji 
SPT [C4] 
Mampu melakukan 
uji CBR soaked dan 

9.3. Sondir (CPT)  
 

9.4. S P T 
 

10.1. Konsep CBR 
 

10.2. CBR Soaked 
 
10.3. CBR unsoaked 
 
10.4. Koreksi CBR 

 Bentuk:  
Kuliah 
 

 Metode: 
Diskusi 
Kelompok 
 

 TM:  

2x(2x50”) 
 

TT: 

2x(2x60”) 
 

BM: 

2x(2x60”) 
 

 

•  Memahami dan 

mengerti yang 

dimaksud dengan uji 

Sondir, SPT, dan CBR 

 
 

Kriteria: 
Ketepatan, 
Ketelitian 
 
Bentuk non-
test: 
Membuat tugas 
kelompok 
 

 Mampu 
melakukan 
uji sondir, 
SPT dam CBR     

4 



unsoaked serta 
dapat mengoreksi 
hasil CBR [C4] 
 
Mampu 
memanfaatkan 
data uji CBR untuk 
menganalisis dan 
menyelesaikan 
masalah teknik sipil 
[C4,A5] 

10 Mampu 
merencanakan 
penggambarkan 
flownet, uplift dan 
menghitungan 
debit [C6, P4] 
 
Mampu 
mengidentifikasi 
dan menghitung 
tekanan ke atas 
dan koefisien 
permeabilitas 
lapangan [C1, P2] 
 

11.1. Konsep rembesan, 
 

11.2. Flownet, 
 
11.3. Menghitung debit 
 
11.4. Uplift 

 
11.5. Tekanan ke atas,  

 
11.6. Koefisien 

permeabilitas 
lapangan 

 Bentuk:  
Kuliah 
 

 Metode: 
Diskusi 
Kelompok 
 

 TM:  

2x(2x50”) 
 

TT: 

2x(2x60”) 
 

BM: 

2x(2x60”) 
 

 

•  Memahami konsep 

rembesan dan 

koefisien 

permeabilitas 

lapangan 

 Memahami 

pembuatan flownet 

 

 
 

Kriteria: 
Ketepatan, 
Ketelitian 
 
Bentuk non-
test: 
Membuat tugas 
kelompok 
 

 Mampu 
menghitung 
debit, uplift, 
dan 
permeabilitas   
 

4 

11 Mampu 
bekerjasama dalam 
tim [C4, A3, P1] 
 
Mampu 
mengidentifikasi 
konsep konsolidasi 
dan desipasi 
tekanan air pori 
[C1, P2] 
 

12.1. Konsep konsolidasi 
 

12.2. Disipasi tekanan 
air pori 

 
12.3. Cara pengujian  

 
12.4. Koefisien 

kompresibilitas 
(Cc) 

 

 Bentuk:  
Kuliah 
 

 Metode: 
Diskusi 
Kelompok 
 

 TM:  

2x(2x50”) 
 

TT: 

2x(2x60”) 
 

BM: 

2x(2x60”) 
 

 

•  Memahami konsep 

konsolidasi, tegangan 

air pori, Koefisien 

kompresibilitas, dan 

Koefisien konsolidasi 

 Memahami cara 

pengujian konsolidasi 

 

 
 

Kriteria: 
Ketepatan, 
Ketelitian 
 
Bentuk non-
test: 
Membuat tugas 
kelompok 
 

 Mampu 
melakukan 
uji 
konsolidasi 
dan 
menghitung 
tegangan air 
pori, 
Koefisien 
kompresibilit
as, dan 

4 



Mampu melakukan 
uji konsolidasi 
Mampu 
menghitung 
Koefisien 
kompresibilitas (Cc) 
dan Koefisien 
konsolidasi (Cv) 
[C2, C3,P2] 
 
Mampu 
mengidentifikasi 
Koefisien 
kompresibilitas (Cc) 
dan Koefisien 
konsolidasi (Cv) 
dan dapat 
memanfaatkan 
pada perhitungan 
teknik sipil[C1, P2] 
 

12.5. Koefisien 
konsolidasi (Cv) 

Koefisien 
konsolidasi  
 

12 Mampu 
mengidentifikasi 
dan mencari serta 
menetapkan 
Koefisien 
swelling/rekompre
si dan Tegangan 
prakonsolidasi 
pada perencanaan 
penurunan pondasi 
[C1, P2] 
 
Mampu 
mengembangkan, 
melaksanakan, 
melakukan, dan 

12.6. Koefisien swelling 
/ rekompresi 
(Cs/Cr) 

 
12.7. Tegangan 

prakonsolidasi (Pc) 
 

12.8. Kondisi Normally & 
over consolidated 

 
13.1. Rumus penurunan 

 
13.2. Menghitung waktu 

proses konsolidasi 

 Bentuk:  
Kuliah 
 

 Metode: 
Diskusi 
Kelompok 
 

 TM:  

2x(2x50”) 
 

TT: 

2x(2x60”) 
 

BM: 

2x(2x60”) 
 

 

 Memahami koefisien 

swelling, tegangan 

prakonsolidasi 

 Memahami kondisi 
normally & over 
consolidated 

 Memahami cara 

menghitung waktu 

proses konsolidasi 

dan penurunan 

konsolidasi 

 

 
 

Kriteria: 
Ketepatan, 
Ketelitian 
 
Bentuk non-
test: 
Membuat tugas 
kelompok 
 

 Mampu  
menghitung 
koefisien 
swelling, 
tegangan 
prakonsolida
si 

 Mampu 
menghitung 
waktu proses 
konsolidasi 
dan 
penurunan 
konsolidasi 

4 



memanfaatkan  
data tanah yang 
dimiliki untuk 
merencanakan 
pondasi 
 
Mampu 
bekerjasama dalam 
tim [C4, A3, P1] 
 
Mampu 
mengembangkan, 
melaksanakan, 
melakukan, dan 
memanfaatkan  
data tanah yang 
dimiliki untuk 
merencanakan 
pondasi dalam 
perhitungan 
penurunan dan 
waktu proses 
penurunan [C4, C5, 
P2,A3] 
 

13 Mampu 
mengembangkan, 
melaksanakan, 
melakukan, dan 
memanfaatkan  
data tanah yang 
dimiliki untuk 
menghitung 
distribusi tegangan 
dengan cara 
Boussinesq, 
Westergaard [C4, 

13.3. Distribusi 
tegangan  
 

13.4. Distribusi 
tegangan menurut 
Boussinesq, 
Westergaard 

 
13.5. Cara-cara 

menentukan 
tegangan dalam 
tanah menurut 

 Bentuk:  
Kuliah 
 

 Metode: 
Diskusi 
Kelompok 
 

 TM:  

2x(2x50”) 
 

TT: 

2x(2x60”) 
 

BM: 

2x(2x60”) 
 

 

 Memahami 
distribusi tegangan 
dengan berbagai 
metode 

 

 

 
 

Kriteria: 
Ketepatan, 
Ketelitian 
 
Bentuk non-
test: 
Membuat tugas 
kelompok 
 

 Mampu 
menghitung 
distribusi 
tenangan 
dengan 
berbagai 
metode   
 

4 



C5, P2,A3] 
 
Mampu 
mengembangkan, 
melaksanakan, 
melakukan, dan 
memanfaatkan  
data tanah yang 
dimiliki untuk 
menghitung 
distribusi tegangan 
dengan cara 
Newmark, Fadum 
[C4, C5, P2,A3] 
 

Newmark, Fadum 

14 Mampu melakukan 
uji tegangan geser 
dengan uji triaxial 
dan geser 
langsung, uji desak 
bebas [C2, C3,P2] 
 
Mampu 
mengembangkan, 
melaksanakan, 
melakukan, dan 
memanfaatkan  
data tanah yang 
dimiliki untuk 
menghitung 
tegangan geser 
[C4, C5, P2,A3] 
 
Mampu 
mengembangkan, 
melaksanakan, 
melakukan, dan 

14.1. Konsep tegangan 
geser 
 

14.2. Pengujian dengan 
cara  triaxial, geser 
langsung, uji desak 
bebas 

 
14.3. Hubungan 

tegangan dan 
regangan 

 
 
 
 
 
 
 
14.4. Parameter 

tegangan geser  
(kohesi dan sudut 
geser dalam) 

 Bentuk:  
Kuliah 
 

 Metode: 
Diskusi 
Kelompok 
 

 TM:  

2x(2x50”) 
 

TT: 

2x(2x60”) 
 

BM: 

2x(2x60”) 
 

 

•  Memahami konsep 

tegangan geser 

 Memahami cara 

pengujian triaksial 

 Memahami membuat 

lingkaran mohr  

 
 

Kriteria: 
Ketepatan, 
Ketelitian 
 
Bentuk non-
test: 
Membuat tugas 
kelompok 
 

 Mampu 
membuat 
lingkaran 
mohr 

 Mampu 
menghitung 
parameter 
tegangan 
geser 

 Mampu 
melakukan 
uji triaksial  

4 



memanfaatkan  
data tanah yang 
dimiliki untuk 
menghitung kohesi, 
sudut geser dan 
menggambarkan 
lingkaran Mohr 
[C4, C5, P2,A3 

 
14.5. Lingkaran Mohr  
 
14.6. Tegangan residual 

15 Mampu 
mengembangkan, 
melaksanakan, 
melakukan, dan 
menghitung 
stabilitas lereng 
dengan cara Lereng 
tak berhingga, 
Lereng terbatas, 
dan Metode 
lingkaran [C4, C5, 
P2,A3] 
 
Mampu 
mengembangkan, 
melaksanakan, 
melakukan, dan 
menghitung 
stabilitas lereng 
dengan cara 

Metode -circle., 
Metode potongan, 
Metode Bishop, 
dan Metode 
modified Bishop 
[C4, C5, P2,A3] 
 

15.1. Lereng tak 
berhingga 
 

15.2. Lereng terbatas 
 

15.3. Metode lingkaran 
 
 
 
 
 
 
 

15.4. Metode -circle.  
 
15.5. Metode potongan 
 
15.6. Metode Bishop 
 
15.7. Metode modified 

Bishop 

 Bentuk:  
Kuliah 
 

 Metode: 
Diskusi 
Kelompok 
 

 TM:  

2x(2x50”) 
 

TT: 

2x(2x60”) 
 

BM: 

2x(2x60”) 
 

 

•  Memahami 

perhitungan stabilitas 

lereng dengan 

berbagai metode 

 

 
 

Kriteria: 
Ketepatan, 
Ketelitian 
 
Bentuk non-
test: 
Membuat tugas 
kelompok 
 

 Mampu 
menghitung 
stabilitas 
lereng 
dengan 
berbagai 
metode  

4 
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Catatan: 
1. CapaianPembelajaran 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 

terdiridariaspeksikap, ketrampulanumum, ketrampilankhususdanpengetahuan. 
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, 

danbersifatspesifikterhadapbahankajianataumateripembelajaranmatakuliahtersebut. 
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, danbersifatspesifikterhadapmateripembelajaranmatakuliahtersebut. 
5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteriapenilaian 

merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 
6. Indikator penilaiankemampuan dalam proses maupunhasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang 

disertai bukti-bukti. 

 

 

 


