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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Sejarah Singkat 

Program Studi Fisika merupakan salah satu Program Studi yang ada pada Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Mataram. Pendirian program 

studi Fisika merupakan upaya penguatan Ilmu Dasar di Universitas Mataram bersama-sama 

dengan program studi lainnya di lingkungan Fakultas MIPA.  

Pendirian Program Studi Fisika didasarkan pada Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas 

RI No. 1192/DT/2006 tertanggal 12 April 2006, untuk menjalankan Program Sarjana (S-1 

Reguler) Fisika. 

 

1.2 Visi Program Studi 

Visi Program Studi Fisika Universitas Mataram 

“Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi dalam bidang Ilmu Fisika berbasis riset 

sumber daya alam lokal berdaya saing internasional pada tahun 2025”. 

 

1.3 Misi Program Studi 

Untuk mewujudkan visinya, maka misi Program Studi Fisika FMIPA Universitas 

Mataramyang sejalan dengan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi adalah: 

1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran fisika berbasis riset sumber daya alam lokal 

berdaya saing dan berkualitas dalam menghasilkan sumber daya manusia berwawasan 

global yang dilandasi keimanan dan taqwa. 

2. Melaksanakan kegiatan riset fisika berbasis riset sumber daya alam lokal yang mampu 

menghasilkan iptek berdaya saing internasional, mendukung kegiatan pembelajaran dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset sumber daya alam 

lokal dalam rangka membangun budaya, sosial dan ekonomi masyarakat yang 

berkelanjutan. 

4. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak/lembaga dalam dan luar negeri dalam 

untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

5. Melaksanakan administrasi pendidikan yang efisien, efektif dan transparan untuk 

mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
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BAB II. TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum 

Evaluasi pelaksanaan kurikulum ditujukan untuk mengetahui apakah kurikulum yang 

berlaku (Kurikulum 2016) mampu mewujudkan tujuan kurikulum tersebut yaitu keberhasilan 

dalam memberikan arah/pedoman bagi program studi dalam penyelenggaraan pembelajaran. 

Luaran pembelajarannya adalah mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi bidang 

Fisika yang diharapkandalam rentang waktu studi yang telah ditentukan, lulusan yang dapat 

diserap dan mampu beradaptasi pada dunia kerja atau mampu menciptakan lapangan kerja. 

Evaluasi pelaksaan juga dilakukan untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi program studi 

dalam melaksanakan program-program dalam kurikulum tersebut. Evaluasi kurikulum 

dilaksanakan oleh gugus penjamin mutu Fakultas MIPA.  

Kurikulum 2016 Program Studi Fisika menyiapkan lulusan dengan kompetensi teoritis, 

eksperimentasi dan komputasi. Kurikulum Fisika memberikan pengalaman kepada 

mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman di dunia kerja melalui mata 

kuliah kerja praktek, memberikan keleluasaan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian 

tugas akhir di lembaga-lembaga riset, memperoleh pengetahuan penunjang kewirausahaan. 

Kurikulum 2016 telah mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang bekerja di bidang 

pendidikan, laboran, instansi dan perusahaan telekomunikasi, pertambangan, praktisi 

kebumian, fisikawan medis maupun wirausaha serta berhasil melanjutkan studi ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

Kebijakan pemerintah pada perguruan tinggi terkait dengan pembelajaran pada jenjang 

pendidikan tinggi yang mengharuskan perguruan tinggi memberikan pengalaman belajar 

mahasiswa di luar program studimelalui program MBKM (Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka) dan era perkembangan industri 4.0 saat ini yang memerlukan kompetensi literasi 

data, teknologi dan manusia dengan keterampilan yang menumbuhkan HOTS (high 

orderthinking skills) menuntut program studi untuk melakukan peninjauan atau rekonstruksi 

struktur kurikulum yang ada.Program MBKM mendorong program studi untuk membangun 

link dan mengembangkan kerjasama dengan instansi-instansi dan industri. Kurikulum yang 

dihasilkan dapat mendorongterwujudnya visi dan misi program studi dan menghasilkan 

luaran dengan kompetensi yang diakui dan sesuai dengan dunia kerja.  

2.2. Analisis Kebutuhan dan Tracer Study 

Analisis kebutuhan dilakukan melalui survey kepada para alumni.Survey berisi materi 

tentang pengalaman para alumni terkait kesesuaian bekal pengetahuan yang didapat selepas 

mengenyam pendidikan pada Program Studi Universitas Mataram.Hasil survey kemudian 

dianalisis untuk memetakan profil lulusan yang paling banyak dibutuhkan dalam pekerjaan 

sesuai profesinya masing-masing. 

Analisis kebutuhan juga dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan 

mengundang berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, alumni, pengguna alumni, 

organisasi profesi, serta pimpinan di lingkungan Unversitas Mataram. Kegiatan 



3 

FGDdilaksanakan pada tangal 18 Januari 2021 dengan tujuan mendapatkan berbagai 

masukan postur kurikulum yang terbaik agar lulusan yang dihasilkan memiliki profil yang 

sesuai dengan kebutuhan dunia pekerjaan dan lainnya. Beberapa masukan yang menjadi 

pertimbangan antara lain adalah kebijakan program MBKM, desain kurikulum yang 

berorientasi ke standar internasional, pengembangan pembelajaran untuk penguatan 

kompetensi bidang fisika alumni gunamendukung keberlanjutan studi pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, alumni yang memiliki kompetensi, skill yang diperlukan pada 

era industri 4.0 dan mampu beradaptasi pada dunia kerja, kurikulum memberikan ruang untuk 

dapat memberikan kajian-kajian kebencanaan dan mitigasi bencana dalam perspektif bidang 

fisika terkait, dimana provinsi NTB dapat dikatagorikansebagai daerah rawan bencana.  

 

2.3. Perancangan Kurikulum 

Tahap ini berisi kegiatan penyusunan konsep sampai dengan penyusunan mata kuliah 

dalam semester dari suatu program studi. Secara keseluruhan tahapan perancangan 

kurikulumdibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni: perumusan capaian pembelajaran lulusan 

(CPL),pembentukan mata kuliah dan penyusunan mata kuliah (kerangka kurikulum). 

Tahapan ini dimulai dari analisis kebutuhan (market signal) yang menghasilkan profil 

lulusan, dan kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang 

ilmunya (scientific vision) yang menghasilkan bahan kajian. Selanjutnya dari kedua hasil 

tersebut dirumuskan (CPL), mata kuliah beserta bobot sks nya, dan penyusunan organisasi 

mata kuliah dalam bentuk matriks secara sederhana tahapan kurikulum terdiri dari: 

a. Penetapan profil lulusan dan perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); 

b. Penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah; 

c. Penyusunan matriks organisasi mata kuliah dan peta kurikulum. 

 

 
Gambar2.1.Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum (Junaidi dkk. 2020)
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BAB III. LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN 

KURIKULUM 

 

3.1. Landasan Filosofis 

Ilmu Fisika merupakan salah satu dari ilmu dasar (basic science) yang menjadi landasan 

pengembangan sains dan teknologi. Dalam pembelajaran fisika, mahasiswa belajar tentang 

bagaimana mengatasi permasalahan dalam fisika dan merumuskan solusi yang tepat, 

menggunakan matematika.Bagaimana merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil 

percobaan atau investigasi dan bagaimana membandingkan hasil secara kritis dengan prediksi 

dari teori. 

Kurikulum Program Studi Fisika harus memfasilitasi mahasiswa menguasai teori dan 

konsep-konsep dalam keilmuwan fisika, menguasai dan mengaplikasikan matematika dalam 

membantu mendeskripsikan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan fisika, 

memberikan pengalaman untuk melakukan percobaan atau investigasi untuk memahami 

fenomena-fenoma yang dijumpai di alam, menemukan solusi yang tepat dalam penyelesaian 

permasalahan-permasalahan fisika dan mendukung pengembangan ilmu dan teknologi yang 

berlandaskan etika keilmuwan. Kurikulum juga memberikan pengalaman mahasiswa untuk 

mengimplementasikan pemikiran, pengetahuan dan keterampilannya untuk pembangunan di 

masyarakat.  Beberapa hal tersebut tidak lain merupakan implementasi dari pilar pendidikan 

dalam menghadapi era globalisasi dan era industri 4.0 yang dicanangkan UNESCO yaitu 

learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. 

.  

3.2. Landasan Sosiologis 

Kurikulum yang disusun dan dikembangkan program studi harus dapat menyesuaikan 

dengan perkembangan zaman yang saat ini memasuki era industri 4.0 dan kebutuhan 

masyarakat dunia kerja terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan program 

studi. 

 

3.3. Landasan Psikologis 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).Kurikulum sebagai suatu program dan alat 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang terkait dengan proses perubahan perilaku mahasiswa 

sebagai peserta didik.Kurikulum mampu mendorong keingintahuan mahasiswa dan dapat 

memotivasi belajar berkelanjutansepanjang masa; memfasilitasi mahasiswa belajar agar dapat 

menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; berpikir kritis dengan tingkat 

penalaran tingkat tinggi (higher order thinking); mengoptimalkan pengembangan potensi 

mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan (Zais, 1976, p. 200). 

Kurikulum Program Studi Fisika, Universitas Mataram memuat capaian pembelajaran 

yang mengandung pengetahuan, nilai/sikap, dan ketrampilan yang menggambarkan pribadi 

yang utuh lahir dan bathin. Perubahan sikap/nilai yang ditekankan adalah ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat dan memiliki kepekaan sosial, bertanggung jawab dan semangat kemandirian, 
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cinta tanah air, taat hukum dan disiplin. Selain itu, kurikulum yang dikembangkan 

memfasilitasi pembelajaran untuk bidang minat pilihan yang ingin dipelajari mahasiswa 

disamping pembelajaran wajib yang harus ditempuh mahasiswa. Strategi pembelajaran yang 

diterapkan harus mampu mewujudkan capaian pembelajaran yang diharapkan. Evaluasi hasil 

kegiatan pembelajaran ditujukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang 

dilakukan dan dilaksanakan secara terstruktur. 

3.4. Landasan Yuridis 

Terbitnya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(SN-Dikti) mendorong Program Studi di Perguruan Tinggi meninjau kembali kurikulumnya. 

Namun demikian, pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi tetap berlandaskan pada 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres No. 8 Tahun 2012) yang mengatur 

kesetaraan dan jenjang program pendidikan.Standar penyelenggaran program studidiatur 

lebih rinci sesuai jenjangnya dalam SN-Dikti.Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar 

proses, dan standar evaluasi tertuang dalam SN-Dikti, termasuk CPL Sikap dan CPL 

Keterampilan Umum.Secara rinci, landasan yuridis perancangan dan pengembangan 

kurikulum mengacu pada beberapa peraturan terkait seperti berikut. 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 

 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

Pasal 35 Kurikulum ayat (3) menyatakan Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)wajib memuat mata kuliah: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, 

dan Bahasa Indonesia. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

Bagian Kedua tentang Standar Kompetensi Lulusan 

 

Pasal 5 

(1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.  

(2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran 

lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama 

pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar 

penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan 

pembelajaran.  

(3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:  
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a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan  

b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.  

 

Pasal 6  

(1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan 

berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang 

tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, 

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat 

yang terkait pembelajaran.  

(2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan 

konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang 

diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja 

mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait 

pembelajaran.  

(3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan 

melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau 

instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, 

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, 

mencakup:  

a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh 

setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai 

tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan  

b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh 

setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.  

(4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) 

berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, 

berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan 

lain yang sejenis.  

Pasal 7  

(1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran 

lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk 

setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

(2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

ditambah oleh Perguruan Tinggi.  

(3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian 

pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) 

huruf b, wajib disusun oleh:  

a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau  

b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.  

(4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu 

kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal 

terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian 

pembelajaran lulusan.  

(5)Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dikaji 

dan ditetapkan olehMenteri sebagai rujukan Program Studi sejenis. 
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(6)Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan,pengkajian, penetapan rumusan capaian 

Pembelajaranlulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur denganPeraturan 

Menteri. 

 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) 

 

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

Pasal 15 

(1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan 

di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. 

(2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas: 

a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; 

b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang 

berbeda; 

c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan 

d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi. 

 

Pasal 17  

(1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: 

d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma 

empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 

(seratus empat puluh empat) sks; 

 

Pasal 18 

(1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program 

sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat 

dilaksanakan dengan cara: 

a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan 

Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau 

b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi 

sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di 

luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2). 

(2) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban 

belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam 

proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara 

sebagai berikut: 

a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester 

merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; 

b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran 

di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan 

c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: 
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1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang 

berbeda; 

2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang 

berbeda; dan/atau 

3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. 

 

Permendikbud No.  5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 

 

Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan 

Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 

 

Permendikbud No.  22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Implementasi Kebijakan MBKM. 

Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram. 

Keputusan Rektor Nomor 4476/UN.18/HK/2021 tentang Penetapan Panduan 

Rekognisi/Pengakuan Kegiatan Kemahasiswaan Menjadi Satuan Kredit Semester Unram. 

 

Keputusan Dekan FMIPA Universitas MataramNomor 131A/UN18.F8/HK/2021 tentang 

Penetapan Mata Kuliah Wajib Fakultas MIPA Universitas Mataram Tahun 2021
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BAB IV.VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN UNIVERSITY VALUE 

 

4.1. Visi 

Visi Program Studi Fisika Universitas Mataram 

“Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi dalam bidang Ilmu Fisika berbasis riset 

sumber daya alam lokal berdaya saing internasional pada tahun 2025”. 

 

4.2. Misi 

Untuk mewujudkan visinya, maka misi Program Studi Fisika FMIPA Universitas 

Mataramyang sejalan dengan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi adalah: 

1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran fisika berbasis riset sumber daya alam lokal 

berdaya saing dan berkualitas dalam menghasilkan sumber daya manusia 

berwawasan global yang dilandasi keimanan dan taqwa. 

2. Melaksanakan kegiatan riset fisika berbasis riset sumber daya alam lokal yang mampu 

menghasilkan iptek berdaya saing internasional, mendukung kegiatan pembelajaran 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset sumber daya 

alam lokal dalam rangka membangun budaya, sosial dan ekonomi masyarakat yang 

berkelanjutan. 

4. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak/lembaga dalam dan luar negeri dalam 

untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

5. Melaksanakan administrasi pendidikan yang efisien, efektif dan transparan untuk 

mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

 

4.3. Tujuan 

Tujuan rencana strategis Program Studi Fisika adalah terwujudnya Visi dan Misi Program 

Studi dengan target yang ditetapkan adalah: 

1. Menghasilkan lulusan yang profesional, berdedikasi tinggi dan inovatif yang mampu 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal. 

2. Menghasilkan penelitian di bidang fisika yang berdaya saing internasional, 

mendukung kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam 

lokal. 

3. Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk pengabdian kepada 

masyarakat dalam rangka membangun budaya, sosial dan ekonomi masyarakat yang 

berkelanjutan. 

4. Menjalin kerjasama yang luas dengan instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan 

luar negeri, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi yang berkualitas. 

5. Melaksanakan layanan administrasi pendidikan yang efisien, efektif dan transparan 

yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi 



10 

 

4.4. Sasaran dan Strategi 

Program Studi Fisika Universitas Mataram merumuskan sasaran dan strategi untuk 

pencaian visinya antara lain: 

1. Sasaran 

1. Terlaksananya kegiatan pembelajaran inovatif sesuai dengan kompetensi lulusan 

Program Studi Fisika dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berbasis sumber daya alam lokal. 

2. Terlaksananya penelitian di bidang fisika yang berdaya saing internasional, 

mendukung kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam 

lokal. 

3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari hasil-hasil penelitian 

dosen untuk membangun budaya, sosial dan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. 

4. Terciptanya kerjasama yang aktif dengan instansi pemerintah dan swasta, didalam dan 

luar negeri, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan TriDharma Perguruan 

Tinggi yang berkualitas. 

5. Layanan administrasi pendidikan yang efisien, efektif dan transparan yang berbasis 

on-line. 

 

2. Strategi 

1. Meningkatkan kompetensi dosen sesuai bidang ilmu, meningkatkan kualitas 

pembelajaran melalui penguatan materi dan kemampuan komputasi, perencanaan 

pembelajaran yang terstruktur dan sistematis, melengkapi sarana prasarana penunjang 

pembelajaran, dan memberikan keleluasaan mahasiswa dalam berkarya dengan 

melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen. 

2. Meningkatkan jumlah penelitian dan keterlibatan dosen dalam berbagai skema 

penelitian dengan luaran publikasi ilmiah yang terekognisi baik yang terindeks secara 

global.Peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi juga dilakukan melalui jaringan 

kerjasama penelitian dan publikasi dengan kolega baik dalam lingkup Fakultas, 

Universitas, ataupun Universitas/lembaga lain di luar Universitas. 

3. Meningkatkan jumlah kegiatan dan memperluas wilayah pengabdian kepada 

masyarakat khususnya untuk daerah produktif/terpencil/rawan bencana. 

4. Membangun kerjasama dengan institusi pendidikan dalam rangka peningkatan 

kualifikasi dosen, penelitian kolaborasi dan pembelajaran; dengan instansi pemerintah 

atau swasta untuk peningkatan kompentensi pembelajaran mahasiswa untuk 

mendukung pelaksanaan penelitian dan kerja praktik mahasiswa dan juga penelitian 

kolaborasi dosen dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi 

5. Membangun sistem pendataan administrasi dosen dan mahasiswa yang terstruktur 

yang mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
 

4.5. University Value 

Program Studi Fisika FMIPA merupakan salah satu program studi yang dimiliki 

Universitas Mataram. Universitas Mataram sendiri merupakan perguruan tinggi negeriyang 

berlokasi di Pulau Lombok, tepatnya di Kota Mataram yang merupakan kota Propinsi Nusa 

Tenggara Barat. Seperti diketahui bahwa pulau Lombok berada dalam suatu wilayah 

kepulauan (Lesser Sunda Islands) yang diapit oleh zona subduksi lempeng (Indo-Australia, 

Eur-asia, Pasifik), keberadaan gunung-gunungapi (Rinjani, Sangeang Api, Tambora), wilayah 
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pantai yang cukup banyak dengan potensi yang dimilikinya maupun resiko permasalahan 

yang dapat timbul.  

Keberadaan Program Studi Fisika dapat memberikan kontribusi yang nyata pada 

pengembangan potensi sumber daya alam tersebut dan membantu mengatasi permasalahan-

permasalahan terkait khususnya di bidang mitigasi bencana dan lingkungan.Untuk 

mewujudkan hal tersebut, dilakukan upaya penguatan program studi Fisika agar 

menghasilkan lulusan-lulusan yang berdaya guna dengan kompetensi bidang Fisika yang 

kuat.Kurikulum dan pembelajaran yang dikembangkan dan dilaksanakan 

merupakanpembelajaran Fisika berbasis potensi sumber daya alam lokal. 
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BAB V. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

 

5.1. Profil Lulusan 

Lulusan program studi Fisika FMIPA Universitas Mataram dibekali dengan konsep 

keilmuwan fisika, instrumentasi dan eksperimentasi serta komputasi sehingga memiliki  

kompetensi di bidang tersebut. Kompetensi yang dibekali tidak terlepas dari kemampuan-

kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 yang meliputi kompetensi dibidang 

literasi data, teknologi, dan dapat menumbuhkan kemapuan berfikir tingkat tinggi (high order 

thinking skills).Lulusan sarjana Fisika dipersiapkan dan diharapkan untuk mampu 

menerapkan kompetensi yang dimilikinya untuk bersaing di dunia kerja dan mampu 

menjawab tantangan profesional secara global. 

Peminatan yang menjadi pilihan mahasiswa meliputi kompetensi bidang fisika 

kebumian/geofisika, fisika material, fisika instrumentasi dan biofisika serta bidang fisika teori 

dan komputasi. Prospek kerja lulusan sarjana Fisika antara lain sebagai peneliti, dosen, 

laboran dan guru, praktisi di bidang pertambangan, research and development dan/atau 

quality assurance/control, developer aplikasi perangkat lunak, fisikawan medis, serta di 

bidang enterpreneur.Secara umum, profil lulusan dikelompokkan atas Peneliti, Akademisi, 

Praktisi dan wirausahawan. Penjelasan lebih lanjut profil lulusan disajikan pada gambar 5.1 

dan tabel 5.1. 

 

 

 

Gambar 5.1.  Profil lulusan program studi fisika 
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Tabel 5.1.Profil Lulusan 

Profil Lulusan Deskripsi Kompetensi 

Peneliti 

Lulusan dapat bekerja di lembaga-lembaga 

riset, atau di bagian pengembangan riset suatu 

instansi, mengembangkan keilmuwan dan 

metode-metode penyelesaian permasalahan di 

bidang Fisika , menghasilkan suatu prototipe 

produk teknologi. 

Memiliki kompetensi konsep fisika, 

pendekatan problem-solving, berfikir kritis 

dan analisa yang kuat, kemampuan 

penguasaan bidang IT, kemampuan dalam 

merencanakan suatu penelitian,  kemampuan 

berkolaborasi, mempresentasikan karyanya 

secara profesional dan bertanggung jawab. 

Akademisi 

Lulusan dapat bekerja sebagai pendidik yang 

mentransformasikan keilmuwan dan 

kompetensi bidang Fisika. 

Memiliki kompetensi konsep fisika, 

pendekatan problem-solving, berfikir kritis 

dan analisa yang kuat, kemampuan 

penguasaan bidang IT, kemampuan dalam 

merencanakan suatu penelitian dasar,  

kemampuan berkolaborasi dalam suatu tim, 

mempresentasikan karyanya secara 

profesional dan bertanggung jawab serta 

memiliki kompetensi dalam meningkatkan 

keilmuwan bidang Fisika. 

Praktisi 

Lulusan bekerja dibidang yang  suatu 

lembaga-lembaga formal atau non formal 

yang menerapkan/memanfaatkan kompetensi 

praktis keilmuwan bidang Fisika 

Memiliki kompetensi konsep fisika, analisis 

praktis, berfikir kritis dan pengoperasian 

peralatan teknologi bidang Fisika, 

kemampuan penguasaan bidang IT, 

kemampuan untuk berkolaborasi dalam suatu 

tim, dan bertanggung jawab. 

Wirausahawan 

Lulusan dapat bekerja sebagai pelaku usaha 

baik secara mandiri atau kolaborasi 

Kemampuan problem solving dan berfikir 

kritis, kemampuan penguasaan bidang IT, 

kemampuan untuk berkolaborasi dalam suatu 

tim, kemampuan mempresentasikan 

karyanya secara profesional dan bertanggung 

jawab. 

 

5.2. Capaian Pembelajaran (CPL) 

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) dirumuskan berdasarkan hasil penelusuran lulusan, 

masukan pemangku kepentingan,asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan 

perkembangankeilmuan/keahlian ke depan, dan dari hasil evaluasi kurikulum. Pembelajaran 

yang dilaksanakan harus dapat menumbuhkan kemampuan problem-solving skills, 
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investigative skill, communication skills, analytical skills, IT skills, personal skills, dan 

ethical behavior. 

Rumusan CPL memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 tentang 

literasi data, literasi teknologi, dan literasimanusia, serta kemampuan memandang tanda-

tanda perkembangannya.Perkembangan teknologi dapat dipahami sebagai kolaborasi 

manusiadengan sistem cerdas yang berbasis pada Internet of Things (IoT) atausistem fisik 

cyber, dengan kemampuan memanfaatkan mesin-mesin cerdaslebih efisien dengan 

lingkungan yang lebih bersinergi. 

Capaian pembelajaran lulusan PROGRAM STUDI FISIKA (S1) terdiri dari unsur sikap, 

keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan. Untuk sikap dan keterampilan 

umum mengacu pada SN-Dikti (standar minimal), ditambah oleh program studi untuk 

memberikan ciri lulusan perguruan tinggi.Sementara unsur keterampilan khusus dan 

pengetahuan dirumuskan dan mengacu pada deskriptor KKNI (level sarjana). 

 

Tabel 5.2.Capaian Pembelajaran Lulusan Program  

ASPEK CAPAIAN BERBASIS 

KKNI 
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

I. SIKAP  

(cerminan sikap dan tata nilai 

sebagai warga negara dan 

bangsa Indonesia) 

 

S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan sikap relegius; 

S2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, 

dan etika; 

S3. berkontribusi dalam peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila; 

S4. berperan sebagai warga negara yang bangga 

dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme 

serta rasa tanggung jawab pada negara dan 

bangsa; 

S5. menghargai keanekaragaman budaya, 

pandangan, agama dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

S6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial 

serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 

S7. taat hukum dan disiplin dalam berkehidupan 

bermasyarakat dan bernegara; 

S8. menginternalisasi nilai, norma dan etika 

akademik; 

S9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri; 
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ASPEK CAPAIAN BERBASIS 

KKNI 
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

S10. menginternalisasi semangat kemandirian, 

kejuangan, dan kewirausahaan. 

 

II. PENGUASAAN 

PENGETAHUAN 

(tingkat penguasaan, keluasan, 

dan kedalaman pengetahuan 

yang menjadi ciri program 

studi) 

 

P1. Menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip 

pokok fisika klasik dan modern (kuantum); 

P2. menguasai metode-metode matematika, 

komputasi dan instrumentasi dalam fisika; 

P3. menguasai pengetahuan tentang teknologi yang 

berdasarkan fisika dan penerapannya. 

III. KETERAMPILAN KHUSUS 

(kemampuan kerja spesifik 

terkait bidang keilmuan atau 

keahlian program studi) 

 

KK1. Mampu merumuskan gejala dan masalah 

fisis melalui analisis berdasarkan hasil 

observasi dan eksperimen; 

KK2. mampu menghasilkan model matematis 

atau model fisis yang sesuai dengan 

hipotesis atau prakiraan dampak dari 

fenomena yang menjadi subyek 

pembahasan; 

KK3. mampu menganalisis berbagai solusi 

alternatif yang ada terhadap permasalahan 

fisis dan menyimpulkannya untuk 

pengambilan keputusan yang tepat; 

KK4. mampu memprediksi potensi penerapan 

perilaku fisis dalam teknologi; 

KK5. mampu mendiseminasikan hasil kajian 

masalah dan perilaku fisis dari gejala 

sederhana dalam bentuk laporan atau kertas 

kerja sesuai kaidah ilmiah baku. 

IV. KETERAMPILAN UMUM  

(kemampuan kerja umum dan 

tanggung jawab menurut tingkat 

dan jenis Pendidikan tinggi) 

 

KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi sesuai 

dengan bidang keahliannya; 

KU2. mampu mengkaji implikasi pengembangan 

atau implementasi ilmu pengetahuan, 

teknologi atau seni sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara 

dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, 

gagasan, desain, atau kritik seni serta 

menyusun deskripsi saintifik hasil 

kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan 
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ASPEK CAPAIAN BERBASIS 

KKNI 
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

tugas akhir; 

KU3. mampu mengambil keputusan secara tepat 

dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis terhadap informasi dan data; 

KU4. mampu mengelola pembelajaran secara 

mandiri,  

KU5. mampu memelihara dan mengembangkan 

jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar 

lembaganya. 

 

 

 

5.3. Pemetaan Keterkaitan Capaian Pembelajaran dengan Profil Lulusan 

Berdasarkan Capaian Pembelajaran yang disusun dengan melihat berbagai aspek maka 

dapat dipetakan keterkaitan CP dan profil lulusan diperlihatkan pada Tabel 5.3 berikut. 

 

Tabel 5.3.Pemetaan keterkaitan CP dan profil lulusan 

Capaian Pembelajaran Profil Lulusan 

Ranah Kode Peneliti Akademisi Praktisi 
Wirausaha 

(Technopreneur) 

Sikap S1      
S2      
S3      
S4      
S5      
S6      
S7      
S8      
S9      

S10      
Pengetahuan P1      

P2      

P3      
Keterampilan 

Khusus 

KK1      

KK2      

KK3      

KK4      

KK5      

Keterampilan 

Umum 

KU1      

KU2      

KU3      

KU4      

KU5      
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5.4. Pemetaan Keterkaitan CP dengan Aspirasi Para Pemangku Kepentingan 

Hasil evaluasi kurikulum sebelumnya dan hasil analisis kebutuhan yang dilaksanakan 

melalui FGD dan Tracer Study yang dilandasi oleh landasan filosofis, sosiologis, psikologis, 

dan yuridis, kemudian tertuang menjadi CP seperti pada Tabel 5.3 diatas. Kemudian hasil 

rumusan CP dipetakan kembali dengan aspirasi pemangku kepentingan untuk melihat bahwa 

beberapa aspek kunci pada aspirasi telah diakomodasi pada CP. Pemetaan tersebut diberikan 

oleh Tabel 5.4 berikut. 

Tabel 5.4.Pemetaan Capaian Pembelajaran dengan Aspirasi Pemangku Kepentingan 

Capaian Pembelajaran Aspirasi Pemangku Kepentingan 

Ranah Kode 
P

em
er

in
ta

h
 

A
lu

m
n

i 

P
en

g
g

u
n

a
 

A
lu

m
n

i 

O
rg

a
n

is
a

si
 

P
ro

fe
si

/ 
A

so
si

a
si

 

P
ro

g
ra

m
 S

tu
d

i 

In
st

it
u

si
/ 

U
n

ra
m

 

B
en

ch
m

a
rk

 

Sikap S1  K K K K K K 
S2  K K K K K K 
S3  K K K K K K 
S4  K K K K K K 
S5  K K K K K K 
S6  K K K K K K 
S7  K K K K K K 
S8  K K K K K K 
S9  K K K K K K 

S10  S K K S S S 
Pengetahuan P1  S K S S K S 

P2  S K S S K S 

P3  S K S K K S 

Keterampilan 

Khusus 

KK1  S K S S K S 

KK2  S S S S K S 

KK3  K K S S K S 

KK4  S S S K K S 

KK5  S K S K K S 

Keterampilan 

Umum 

KU1  K K K K K K 
KU2  K S S K K S 

KU3  K S S K K K 

KU4  L S S K K S 

KU5  K K K K K K 

Keterangan : K = Kuat, S = Sedang, L = Lemah 

 

5.5. Penjabaran Visi Universitas Mataram ke dalam Capaian Pembelajaran Program 

Studi 

Universitas Mataram telah menetapkan visinya “Menjadi lembaga pendidikan tinggi 

berbasis riset dan berdaya saing Internasional tahun 2025”. Visi tersebut menjadi landasan 

bagi program studi dalam perencanaan dan perumusan Capaian Pembelajaran Program 

Studi.Selain itu, untuk pencapaian visi tersebut ditetapkannya Kelompok-kelompok Peneliti 

Bidang Ilmudi setiap program studi. Kelompok ini berperan dalam penguatan saintifik dan 

pengembangan pembelajaran dari hasil-hasil penelitian yang dapat menambah hasanah ilmu 
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pengetahuan terkait.Hal tersebut tentunya juga berkontribusi pada pengembangan Capaian 

Pembelajaran Program Studi. 



19 

BAB VI.RUMUSAN BAHAN KAJIAN 

 

6.1. Body of Knowledge Program Studi 

Bahan Kajian merupakan hasil elaborasi dari  Capaian Pembelajaran dan profil lulusan 

berbalut ciri khas program studi atau universitas, yang merupakan inti kajian Program Studi 

Fisika. Bahan Kajian ini juga diselaraskan dengan syarat minimum kajian organisasi 

profesi/bidang.Berdasarkan hal tersebut, dipaparkan bahan kajian yang disusun oleh program 

studi Fisika adalah sesuai tabel berikut. 

 

Tabel 6.1. Deskripsi Bahan Kajian Program Studi Fisika Universitas Mataram 

1. Penguasaan Pengetahuan 

a. Menguasai konsep teoritis 

dan prinsip-prinsip pokok 

fisika klasik dan modern 

(kuantum); 

Mekanika Newton untuk partikel tunggal: 

• Besaran-besaran dasar gerak: kerangka acuan, posisi, 

perpindahan, jarak tempuh (panjang lintasan), 

kelajuan (rata-rata dan sesaat), kecepatan linear 

(rata-rata dan sesaat), percepatan linear (rata-rata dan 

sesaat), kecepatan sudut (rata-rata dan sesaat), dan 

percepatan sudut (rata-rata dan sesaat) 

• Jenis-jenis gerak: gerak pada garis lurus, gerak pada 

bidang, gerak dalam ruang, gerak relatif (posisi dan 

kecepatan relatif), 

• Analisis gerak sebuah partikel dalam koordinat 

lengkung (polar, bola, silinder) 

• Hukum Newton tentang gerak: Ruang dan waktu 

(konsep ruang waktu Galileo), hukum Newton 

tentang gerak, kerangka acuan inersia dan non 

inersia, massa inersia dan massa gravitasi, gaya dan 

momentum, torka dan momentum sudut (terhadap 

pusat koordinat dan titik lain), dan hukum Newton 

untuk gerak rotasi 

• Penerapan hukum Newton tentang gerak: 

keseimbangan gaya, gaya bergantung pada waktu 

(misal: gaya impuls), gaya bergantung pada posisi 

(misal: gaya pemulih, gaya gravitasi Newton), gaya 

bergantung pada kecepatan (misal: gaya Stokes, drag 

force), dan kombinasinya (misal: kombinasi antara 

gaya pegas dan gaya gesek) 

• Konsep kerja dan energi, teorema kerja-energi 

kinetik, gaya konservatif dan energi potensial, 

hukum kekekalan/ kelestarian/konservasi energi, dan 

penerapannya 

• Hukum Newton tentang gravitasi: gravitasi pada 



20 

sistem benda titik dan benda kontinyu, energi 

potensial gravitasi 

• Getaran linear: benda pada pegas, gerak harmonik 

sederhana, getaran teredam, getaran terpaksa, getaran 

tersambung 

 

Mekanika sistem banyak partikel: 

• Gerak sistem banyak partikel: momentum linier 

dan momentum sudut untuk sistem, kekekalan/ 

kelestarian/konservasi momentum linear dan 

momentum sudut, gerak pusat massa, gaya total dan 

torka total, energi kinetik sistem, kerangka pusat 

massa. 

Contoh-contoh: gerak roket, teori tumbukan 

(benturan), analisis tumbukan menggunakan 

kerangka pusat massa, masalah (sistem) dua benda 

(hamburan dan sistem terikat). 

• Gerak benda tegar: 

- Rotasi murni (rotasi benda tegar dengan sumbu 

tetap): momen inersia, energi kinetik, aplikasi 

hukum II Newton untuk gerak rotasi, hukum 

kekekalan/kelestarian/konservasi momentum 

sudut 

- Gerak campuran (rotasi dan translasi benda tegar): 

momentum sudut, energi kinetik, tensor inersia, 

hukum kekekalan/kelestarian/konservasi 

momentum sudut, contoh rotasi campuran: gerak 

planar (misal: gerak menggelinding), gerak 

giroskop (gasing, dll) 

• Kerangka acuan tak inersial: Kerangka acuan 

dipercepat dan gaya inersial (gaya semu/fiktif), 

kerangka acuan berotasi (percepatan sentrifugal dan 

percepatan Coriolis), dinamika partikel dalam 

kerangka acuan berotasi, dampak-dampak rotasi 

Bumi (bandul Foucault, angin pasat, perubahan 

iklim) 

• Perumusan Lagrange dan perumusan Hamilton: 

kendala, sistem koordinat umum, ruang fase 

kecepatan dan momentum, prinsip Hamilton dan 

persamaan Euler-Lagrange, fungsi Lagrange dan 

fungsi energi, momentum umum, persamaan 

Hamilton. 

• Gerak dalam medan gaya terpusat: hukum 
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Kepler, persamaan irisan kerucut dalam koordinat 

polar, gaya terpusat dan kekekalan momentum sudut, 

penurunan persamaan gerak benda dalam potensial 

terpusat, pencarian solusi persamaan gerak untuk 

potensial Kepler (-K/r), energi potensial medan 

gravitasi 

• Gelombang: getaran selaras, superposisi getaran, 

gelombang bidang, gelombang selaras, persamaan 

gelombang dan penyelesaiannya, superposisi 

gelombang (interferensi dan difraksi), energetika 

gelombang, refleksi dan refraksi, gelombang 

stasioner, dispersi, gelombang mekanik: gelombang 

bunyi dalam padatan, cairan, dan gas gelombang 

bola dan silinder, gelombang elektromagnetik 

(pengantar), gelombang multidimensi, impedansi 

medium, kaitan dispersi, perambatan di perbatasan 

medium efek Doppler. 

• Teori Relativitas: Ruang dan waktu (konsep ruang 

waktu Einstein), pengertian kerangka acuan inersial, 

postulat-postulat relativitas khusus, transformasi 

Lorentz, gejala-gejala relativitas khusus: kontraksi 

panjang, dilatasi waktu, paradox kembar, relativitas 

khusus dan elektrodinamika, perumusan kovarian, 

pengenalan relativitas umum (prinsip-prinsip 

ekuivalensi beserta dampaknya secara kualitatif) 

• Konsep fluida, penggambaran Euler dan 

penggambaran Lagrange, konsep partikel dalam 

fluida, garis alir, garis lintasan, dan “streakline”, 

persamaan kontinyuitas fluida tak termampatkan. 

• Fluida Ideal: persamaan Euler, persamaan 

Bernoulli, tekanan hidrostatika, rapat aliran energi, 

Rapat aliran momentum, hukum konservasi sirkulasi, 

aliran potensial, gaya hambat (drag force). 

• Fluida Kental (Viskos): persamaan Navier-

Stokes,disipasi energi dan fluida tak termampatkan, 

gaya Stokes, aliran fluida kental dalam pipa, 

bilangan Reynold, persamaan dinamika dalam 

berbagai koordinat lengkung. 

________________________________________________ 

Termodinamika 

• Hukum ke nol termodinamika, konsep temperatur, 

sistem termodinamika, besaran, fase dan perubahan 

fase (padat, cair, dan gas) 
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• Gas ideal: persamaan keadaan, kalor dan kapasitas 

kalor, kalor jenis, persamaan keadaan gas tak ideal  

• Hukum pertama termodinamika 

• Hukum kedua termodinamika: entropi, prinsip 

entropi maksimum, proses Carnot 

• Entropi dan energi sebagai potensial termodinamik, 

transformasi Legendre, energi bebas, entalpi 

• Relasi Maxwell 

 

Fisika statistik 

• Ruang fase, fungsi distribusi dan probabilitas, macro 

states, microstates, statistik partikel-partikel (Bose-

Eisntein, Fermi-Dirac, Maxwell-Boltzmann), definisi 

entropi secara statistik, teori ensemble dan ensemble 

microkanonis, ensemble kanonis 

• Teori kinetik gas ideal, tekanan, kerja, dan potensial 

kimia 

 

Elektromagnetisme 

• Dasar eksperimen hukum Coulomb, hukum 

Coulomb 

• Medan listrik statis oleh partikel titik, medan listrik 

statis oleh distribusi muatan diskrit, kontinyu, dan 

dipol listrik, garis-garis gaya listrik dan fluks listrik, 

hukum Gauss 

• Kerja dan energi potensial listrik, potensial listrik, 

ekspansi multipol, persamaan Poisson dan 

persamaan Laplace, persoalan syarat batas 

• Konduktor, isolator, dan semikonduktor 

• Kapasitor, kapasitansi, dan bahan dielektrik 

• Elektrostatika dalam bahan 

• Arus listrik dan rapat arus listrik, persamaan 

kontinyuitas, 

• Dasar-dasar eksperimen magnet statis, induksi 

magnetik, gerak partikel bermuatan dalam medan 

magnet, persamaan medan magnet stasioner, 

potensial vektor, hukum Faraday, dipol magnet, dan 

medan yang dihasilkannya, 

• Kemagnetan bahan, permeabilitas, magnetisasi, 

suseptibilitas, 

• Persamaan Maxwell, Gelombang Elektromagnetik, 

• Perumusan kovarian persamaan Maxwell, 
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• Optika fisis, Optika geometris, Alat-alat optis, 

• Polarisasi gelombang elektromagentik, perambatan 

cahaya dalam medium dan antar medium, prinsip 

fermat, efek ketidakisotropikan medium 

________________________________________________ 

Teori kuantum 

• Radiasi benda hitam, percobaan efek fotolistrik, efek 

Compton, difraksi elektron (percobaan Davisson-

Germer), model atom Bohr, produksi pasangan, 

dualisme gelombang-partikel, hipotesis de Broglie, 

ketidakpastian Heisenberg, 

• Mekanika gelombang: persamaan Schrodinger, 

interpretasi fungsi gelombang, normalisasi 

gelombang, nilai eigen, fungsi eigen, degenerasi, 

operator dan nilai ekspektasi 

• Solusi persamaan Schroedinger: partikel bebas, 

potensial tangga, sumur potensial, efek terobosan, 

osilator harmonik sederhana, atom hidrogen, 

momentum sudut 

• Teori gangguan bebas waktu: kasus non-degenerasi, 

kasus degenerasi, struktur halus atom H, efek 

Zeeman 

• Metode pendekatan: teori gangguan (bergantung 

waktu: sistem dua keadaan, emisi dan absorpsi), 

pendekatan WKB 

• Pengenalan mekanika kuantum relativistik: 

persamaan Klein-Gordon, persamaan Dirac, 

kuantisasi kedua  

 

Struktur Materi 

• Struktur kristal:simetri dan struktur kristal, difraksi 

kisi kristal, ikatan atomik dalam kristal. 

• Dinamika kisi kristal: getaran dalam zat padat, 

kapasitas panas zat padat, getaran kisi. 

• Model elektron bebas: model elektron bebas klasik, 

model elektron bebas terkuantisasi, perilaku elektron 

dalam logam, keberatan terhadap model elektron 

bebas. 

• Teori pita energi: teori pita energi, metode 

LCAO,dinamika elektron dalam logam. 

• Semikonduktor: klasifikasi semikonduktor 

berdasarkan golongan dalam sistem periodik unsur, 

semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik 
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• Bahan dielektrik: pandangan makroskopis dan 

mikroskopis, gejala dielektrik, dan bahan magnetik: 

suseptibilitas magnetik, gejala magnetik. 

• Struktur dan sifat-sifat inti atom: susunan inti, 

ukuran dan bentuk inti atom, momentum sudut dan 

momen magnet inti, gaya nuklir (interaksi antar 

nukleon dalam inti atom), kestabilan inti atom, 

energi ikat nuklir, rumus semi empirik Weiszaecker. 

• Model inti: model kulit, model tetes cairan 

• Radioaktivitas: besaran-besaran dasar radioaktivitas, 

peluruhan beruntun, keseimbangan radioaktif, 

radioaktivitas buatan. 

• Jenis-jenis radiasi nuklir: peluruhan alpha, peluruhan 

beta, peluruhan gamma. 

• Reaksi nuklir: klasifikasi reaksi nuklir, mekanisme 

reaksi nuklir, kinematika reaksi nuklir, parameter 

reaksi nuklir. 

• Model standar partikel elementer: baryon, meson, 

lepton, quark 

 

b. menguasai metode-metode 

matematika, komputasi dan 

instrumentasi dalam fisika; 

Metode Matematika 

• Deret: deret tak hingga, deret pangkat, tes 

konvergensi dan wilayah konvergensi deret, ekspansi 

fungsi ke dalam deret pangkat, deret Fourier; 

• Aljabar dan fungsi kompleks, fungsi analitik, integral 

lintasan, deret Laurent, teknik residu, pemetaan 

konformal; 

• Persamaan diferensial biasa (PDB): solusi PDB 

(pemisahan variabel, ekspansi deret PD Bessel dan 

PD Legendre), PD nonhomogen, solusi PD dengan 

deret, metode Frobenius 

• Persamaan diferensial parsial (PDP): persamaan 

gelombang, persamaan Laplace dan Poisson, 

persamaan perambatan kalor dan difusi, solusi 

menggunakan metode pemisahan variabel 

• Transformasi integral: transformasi Laplace, 

transformasi Fourier, konvolusi, Fungsi Green, solusi 

PD dengan transformasi; persamaan integral. 

• Sistem persamaan linier, matriks, determinan; 

penjumlahan dan perkalian vektor, transformasi 

linier, transformasi ortogonal, masalah nilai eigen, 

diagonalisasi; 

• Kalkulus vektor: medan skalar, medan vektor, 
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gradien, divergensi, rotasi, teorema Green, teorema 

Gauss, teorema Stokes 

• Sistem koordinat: transformasi koordinat, koordinat 

lengkung, tensor Cartesian, tensor sferis.  

• Fungsi gamma, fungsi beta, fungsi error, integral 

eliptik, fungsi ortogonal, fungsi Bessel, fungsi 

Legendre, relasi rekursi, deret Legendre, fungsi 

Hermitte, fungsi Laguerre; 

• Kalkulus variasi: persamaan Euler, persamaan 

Lagrange; 

• Definisi probabilitas, ruang sampel, metode 

penghitungan, peubah acak, distribusi kontinu, 

distribusi binomial, distribusi normal (Gauss), 

distribusi Poisson. 

_________________________________________________ 

 

Metode komputasi 

• Analisis error akibat pembulatan dan pemotongan 

dalam penyimpanan dan pengolahan data. 

• Pengenalan karakter bilangan desimal, biner, dan 

floating-point. 

• Menghitung akar persamaan polinomial: metode 

Bracket (Bisection, regulafalsi, Interpolasi), metode 

open (Newton's, secant, interpolasi, inversi 

interpolasi,Brent). 

• Matriks (operasi dasar, persamaan linier, 

transformasi, tridiagonal, identitas, inversi, 

dekomposisi LU), 

• Penyelesaian persamaan linear: Gauss-Seidel, Gauss-

Jordan, metode pencocokan kurva (linear, 

polinomial, eksponensial), interpolasi dan 

ekstrapolasi 

• Solusi persamaan diferensial: metode Euler dan 

Runge-Kutta 

• Persamaan beda hingga: persamaan eliptik dan 

parabolik, persoalan syarat batas dan nilai eigen, 

• Integrasi numerik: kotak, trapezoid, Romberg, 

integral Newton-Cotes (Simpson's, Simpson's 3/8th, 

Boole's), dan Gaussian 

• Metode elemen hingga Fast Fourier Transform 

(FFT). 

• Iterasi aljabar linier: dekomposisi matrik LU, 

Eigenvalues, Norms, metode Jacobi, Gauss-Seidel. 
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• Membuat program mencari akar persamaan, 

Optimisasi, persamaan beda hingga 

• Pemrograman visual grafis dan animasi hasil 

perhitungan. 

__________________________________________________

_ 

Instrumentasi 

• Rangkaian DC, sumber arus, sumber tegangan, 

• Rangkaian Setara Thevenin, Rangkaian Setara 

Norton. 

• Rangkaian AC. 

• Semikonduktor, sambungan PN, dioda, penyearah 

gelombang, catu daya dc, diodaZener, Transistor 

Bipolar, karakteristik transistor, garis beban AC dan 

DC, transistor sebagai penguat tegangan kecil, 

Transistor Efek Medan (FET), JFET, MOSFET, 

saklar transistor, multivibrator, bistabil, astabil, 

monostabil. 

• Filter: filter pasif, respon amplitudo, respon fasa, plot 

Bode, tapis lolos rendah, tapis lolos tinggi, 

• Penguat inverting, penguat non inverting, penguat 

jumlah, penguat arus, penguat daya, penentuan 

efisiensi suatu penguat, 

• Teori rangkaian digital: AND, OR, NOT, NAND, 

NOR, XOR. 

• Alat ukur dasar: pengukur arus, tegangan, hambatan. 

• Catu daya teregulasi, switching power supply, 

• Piranti masukan: sensor, jenis-jenis sensor: sensor 

temperatur, sensor besaran-besaran mekanik, sensor 

optik, sensor magnetik, dan sensor-sensor lainnya. 

• Pengolah sinyal sederhana: pra pengolah sinyal, 

penguat sinyal, pengubah analog ke digital, dasar 

mikroprosesor, peningkat S/N ratio. 

• Piranti keluaran: prinsip kerja piranti keluaran 

misalkan memori, display, dan printer 

c. menguasai pengetahuan 

tentang teknologi yang 

berdasarkan fisika dan 

penerapannya. 

• Sejumlah konsep/prinsip/materi dalam butir a 

mendukung pengembangan teknologi, antara lain: 

Elektromagnetika: teknologi ICT, Instrumentasi, 

geofisika, pertambangan, teknologi akustik dan 

optik, teknologi komunikasi, teknologi transportasi, 

dll; 

Mekanika: teknologi bangunan, teknologi 

perkapalan, teknologi penerbangan, teknologi 
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transportasi, dll.;  

Radiasi dan radioaktivitas: teknologi nuklir, 

teknologi kesehatan, bioteknologi, dll.; 

Teori kuantum: teknologi material, teknologi 

transportasi, dll; 

Teori relativitas: teknologi komunikasi, navigasi, 

penginderaan jarak jauh, dll.; 

Termodinamika: teknologi mesin, teknologi 

transportasi, dll. 

 

• Materi-materi spesifik dan lanjut dalam sejumlah 

bidang penelitian yang dikembangkan jurusan/ 

departemen / fakultas yang menjalankan program 

studi. Sepertihalnya kajian-kajian sumber daya alam 

lokal (gunung berapi, pesisir pantai, pertambangan) 

dan mitigasi bencana. 

2. Keterampilan Khusus 

a. mampu merumuskan gejala 

dan masalah fisis melalui 

analisis berdasarkan hasil 

observasi dan eksperimen; 

Praktikum yang mencakup konsep klasik dan kuantum, 

dengan memberikan terlebih dahulu metode eksperimen 

(pengukuran, pengolahan data, analisis data) 

b. mampu menghasilkan model 

matematis atau model fisis 

yang sesuai dengan hipotesis 

atau prakiraan dampak dari 

fenomena yang menjadi 

subyek pembahasan; 

Konsep-konsep fisika yang sesuai. 

c. mampu menganalisis 

berbagai solusi alternatif 

yang ada terhadap 

permasalahan fisis dan 

menyimpulkannya untuk 

pengambilan keputusan yang 

tepat; 

Konsep-konsep fisika secara komprehensif dengan 

melakukan metode numerik dan analitik, komputasi, 

optimasi, konsep fisika, menelaah pustaka. 

d. mampu memprediksi potensi 

penerapan perilaku fisis 

dalam teknologi; 

Konsep-konsep fisika secara komprehensif dan 

menelaah pustaka. 

e. mampu mendiseminasikan 

hasil kajian masalah dan 

perilaku fisis dari gejala 

sederhana dalam bentuk 

laporan atau kertas kerja 

sesuai kaidah ilmiah baku. 

Memberikan kemampuan untuk membuat laporan 

tertulis (laporan praktikum, makalah, skripsi) dengan 

format sesuai kaidah penulisan ilmiah yang baku dan 

mempresentasikannya 
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3. Keterampilan Umum 

a. menerapkan pemikiran 

logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam konteks 

pengembangan atau 

implementasi ilmu 

pengetahuan dan/atau 

teknologi sesuai dengan 

bidang keahliannya; 

Kuliah, praktikum yang bersifat open-ended, kerja 

praktek, riset tugas akhir: Konsep-konsep fisika secara 

komprehensif; konsep-konsep pada bidang keahlian 

spesifik (bidang geofisika, fisika material, teori dan 

komputasi, instrumentasi dan biofisika) 

b. mengkaji implikasi 

pengembangan atau 

implementasi ilmu 

pengetahuan, teknologi atau 

seni sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan 

kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah untuk menghasilkan 

solusi, gagasan, desain, atau 

kritik seni serta menyusun 

deskripsi saintifik hasil 

kajiannya dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas 

akhir; 

Kegiatan kerja praktek; membuat laporan kerja praktek 

Kegiatan riset tugas akhir; membuat laporan tugas akhir 

Konsep-konsep fisika secara komprehensif; konsep-

konsep pada bidang keahlian spesifik (bidang geofisika, 

fisika material, teori dan komputasi, instrumentasi dan 

biofisika) 

c. mengambil keputusan secara 

tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis 

terhadap informasi dan data; 

Kegiatan riset tugas akhir , analisis terhadap data yang 

diperoleh dengan memasukkan konsep-konsep fisika 

secara komprehensif 

d. mengelola pembelajaran 

secara mandiri; 

Kegiatan riset tugas akhir; kerja praktek, tugas-tugas 

kuliahyang didesain untuk meningkatkan kemandirian 

e. mengembangkan dan 

memelihara jaringan kerja 

dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di 

dalam maupun di luar 

lembaganya. 

 

Kegiatan riset dalam kelompok dan menjadi bagian dari 

kelompok riset, kerja praktek. 

 

Berdasarkan deskripsi syarat minimum dan ciri khas program studi, maka bahan kajian 

Program Studi Fisika Universitas Mataram meliputi bahan kajian Utama dan Bahan Kajian 

Pendukung/Penguatan. Bahan Kajian utama mencakup Mekanika, Fisika Matematika, 

Termodinamika, Listrik Magnet, Gelombang, Optika, Fisika Modern, Fisika Statistik, Fisika 
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Inti, Fisika Zat Padat, dan Fisika Kuantum. Bahan kajian pendukung/penguatan mencakup 

Matematika dan Statistika, Elektronika, Instrumentasi Fisika, Pemrograman dan Komputasi, 

Kebumian, Bahasa, serta Etika dan Kepribadian. Selain itu, ditambahkan pula kajian sesuai 

ciri khas Program Studi yaitu Pulau-Pulau kecil dan potensi yang dimiliki.Semua bahan 

kajian ini diwujudkan pada terbentuknya mata kuliah yang mendukung terwujudnya profil 

lulusan dan tercapainya CPL yang telah dirumuskan. Bahan kajian ini kemudian berkaitan 

dengan bidang keilmuan yang dikembangkan pada program Studi Fisika Universitas 

Mataram. 

 

6.2. Perkembangan Bidang Ilmu/Kajian 

Bidang ilmu fisika memiliki beberapa pengembangan berdasarkan bidang kajian.Di 

bidangkomputasi, pengembangan komputasi meliputi kecerdasan buatan, machine learning, 

dan pemanfaatannya dalam mendapatkan solusi masalah fisis.Di bidang elektronika 

daninstrumentasi, pengembangan meliputi devais cerdas, sistem sensor dengan realibilitas 

tinggi.Di bidang material, pengembangan meliputi material maju, nanomaterial.Di bidang 

kebumian berkaitan dengan fenomena bumi dan mitigasi bencana.Di bidang fisika medis, 

pengembangan meliputi pengembangan peralatan kedokteran radiasi dan kedokteran nuklir 

yang menggunakan prinsip fisika medis.Ilmu fisika merupakanbody of knowledge itu sendiri 

mengaji fenomena alam menggunakan bahasa matematika.Berdasarkan bahan Kajian dan 

pengembangan ilmu fisika pada program studi, maka dibuat matriks keterkaitan bidang 

Kajian atau bidang ilmu dengan bahan Kajian yang disusun sesuai Tabel 6.2. berikut. 

Tabel 6.2.Hubungan Bidang Ilmu dan Bahan Kajian 

Bidang Ilmu 

Bahan Kajian 

Utama Pendukung/Penguatan 
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si

k
 

F
is

ik
a 
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F
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F
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d
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 K
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E
ti
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a 

d
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 K
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A
n

al
is

is
 D

at
a 

W
ir

au
sa

h
a 

Fisika 

Komputasi 

dan Teoretik 

K K S K K S K K S S K S L K K L S S K L 

Material S S K S K K S K S K S K K K K L S S K L 

Instrumentasi 

dan Biofisika 
S S S K K S S S K S S K K K S L S S K L 

Geofisika S S S K K S L L L L L S K K S K S S K S 

 Keterangan : K = Kuat, S = Sedang, L = Lemah 

 

6.3. Penjabaran dan Pemetaan Capaian Pembelajaran ke dalam Bahan Kajian 

Unsur pengetahuan dari CPL yang telah didapat dari proses penyusunan body of 

knowledge,seharusnya telah tergambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang 

merupakanrangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. 
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Bahan Kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu berserta ranting ilmunya, atau 

sekelompokpengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah 

disepakatioleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut.Dari bahan kajian 

minimaltersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan 

dankedalamannya. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi 

pembelajaranyang memiliki tingkat kedalam dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat 

kedalamandan keluasan materi pembelajaran disesuaikan dengan SN Dikti. 

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai 

perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Proses 

penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang 

adadi program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih 

dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, 

ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya. 
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BAB VII. PEMBENTUKAN MATA KULIAH 

 

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan.Pertama, memilih beberapa butir CPLyang sesuai 

sebagai dasar pembentukan mata kuliah, diupayakan bahwa setiap mata kuliah mengandung 

unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap.Secara simultan dilakukan pemilahan bahan 

kajian yang terdapat dalam beberapa butir CPL tersebut, yang kemudian dijabarkan dalam 

materi pembelajaran pada mata kuliah tersebut. Berdasarkan CPL, Bahan Kajian, Bidang 

Kajian serta berbalut ciri khas Program Studi Fisika Unram yaitu pulau-pulau kecil dan 

potensi  yang dimiliki, terbentuklah mata kuliah yang dibebani capaian-capaian sebagai 

berikut. 

 

Tabel 7.1.Matriks Pembentukan Mata Kuliah Baru Berdasarkan Beberapa Butir CPL yang 

Dibebankan pada Mata Kuliah 

Mata Kuliah 

Capaian Pembelajaran Lulusan 

Sikap (S) Pengetahuan (P) Keterampilan 

Khusus (KK) 

Keterampilan 

Umum (KU) 

S
1

 

S
2

 

S
3

 

S
4

 

S
5

 

S
6

 

S
7

 

S
8

 

S
9

 

S
1

0
 

P
1

 

P
2

 

P
3

 

K
K

1
 

K
K

2
 

K
K

3
 

K
K

4
 

K
K

5
 

K
U

1
 

K
U

2
 

K
U

3
 

K
U

4
 

K
U

5
 

Mata Kuliah Wajib 

Pendidikan Agama √ √    √ √  √             √ √ 

Pancasila √ √ √ √ √   √              √ √ 

Kewarganegaraan    √  √ √   √         √     

Bahasa Indonesia        √          √  √    

Metodologi 

Penelitian 
        √    √     √  √    

Kerja Praktek        √ √    √ √    √ √   √ √ 
KKN   √ √ √ √ √  √       √   √     

Skripsi        √ √   √ √ √  √    √   √ 
Biologi Dasar          √  √     √  √ √     

Prak. Biologi Dasar         √  √   √    √ √     

Fisika Dasar         √ √  √   √  √   √     

Prak. Fisika Dasar       √  √ √   √ √ √ √    √   √  

Kimia Dasar          √  √   √        √  

Prak. Kimia Dasar         √  √ √  √    √  √  √  

Matematika Dasar           √   √    √   √     

Bahasa Inggris     √ √  √ √         √ √ √  √  

Fisika Dasar 

Lanjutan 
       √ √ √    √  √   √     

Praktikum Fisika 

Dasar Lanjut 
     √  √ √   √ √ √ √    √   √  

Statistika Dasar         √   √    √   √     

Pemrog. Komputer         √   √   √    √     

Fisika Matematika 1 √       √ √ √ √    √    √     

Fisika Matematika 2         √ √  √   √    √     

Mekanika Klasik         √ √ √    √    √     

Termodinamika         √  √      √  √     

Elektronika Dasar         √   √  √  √   √     

Fisika Eksperimen 1        √ √   √ √ √    √ √  √   

Metode Numerik         √   √    √   √     
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Mata Kuliah 

Capaian Pembelajaran Lulusan 

Sikap (S) Pengetahuan (P) Keterampilan 

Khusus (KK) 

Keterampilan 

Umum (KU) 

S
1

 

S
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S
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S
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S
5

 

S
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S
8
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1
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K
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2
 

K
U

3
 

K
U

4
 

K
U
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Fisika Modern         √  √    √  √  √   √  

Listrik Magnet         √  √    √    √     

Instrumentasi Fisika         √   √    √   √     

Gelombang         √    √     √   √   

Fisika Eksperimen 2        √ √   √ √ √    √ √  √   

Fisika Zat Padat         √  √     √   √     

Fisika Statistik         √  √    √     √    

Fisika Komputasi         √   √    √     √   

Optika Modern         √  √    √    √     

Fisika Inti         √  √     √   √     

Fisika Kuantum         √  √    √    √     

Pengantar Geofisika    √     √    √ √     √  √   

Sains Data (Data 

Science) 
        √   √   √      √   

Kewirausahaan         √ √      √   √  √   

Seminar   √     √ √   √       √ √    

Penulisan Artikel 

Ilmiah 
       √ √   √      √ √   √  

Mata Kuliah Pilihan 

Elektrodinamika         √  √    √    √     

Mekanika Kuantum         √  √    √     √    

Optika Kuantum         √  √    √     √    

Informatika dan 

Komputasi 

Kuantum 

        √  √    √     √    

Fisika Komputasi 

Lanjut 
        √   √    √     √   

Teori Relativitas 

Einstein 
        √  √     √     √ √  

Mekanika Statistik √       √ √ √ √    √    √     

Elektronika Lanjut      √  √ √    √    √  √     

Pengolahan Sinyal         √    √    √  √  √   

Sistem Sensor dan 

Aktuator 
     √  √ √    √    √  √   √  

Sistem Akuisisi 

Data 
        √    √   √   √     

Rangkaian Listrik         √    √  √    √     

Biosensor      √  √ √    √    √  √     

Fisika Radiasi         √  √  √   √   √     

Fisika Radioterapi      √   √  √  √  √    √     

Instrumentasi 

Medis dan Nuklir 
        √    √    √  √     

Fisika Komputasi 

Medis 
        √ √  √   √    √     

Biofisika      √   √  √     √   √     

Metode Gaya Berat 

dan Geomagnet 
        √    √   √    √    

Metode Geolistrik 

dan EM 
        √    √ √    √   √   

Geologi Geofisika    √     √    √ √     √  √   
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Mata Kuliah 

Capaian Pembelajaran Lulusan 

Sikap (S) Pengetahuan (P) Keterampilan 

Khusus (KK) 

Keterampilan 

Umum (KU) 
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1
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U
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Pemetaan dan SIG         √    √ √   √  √  √   

Geofisika 

Lingkungan 
√        √   √ √     √   √   

Metode Seismik      √   √   √ √ √   √  √     

Seismologi         √    √     √   √ √  

Panas Bumi         √    √    √    √   

Fisika Gunung Api √        √   √ √     √   √   

Pengantar 

Meteorologi 
        √  √    √    √     

Fisika Material         √  √    √    √     

Biomaterial         √    √ √    √ √     

Fisika Komputasi 

Material 
        √    √ √  √   √     

Material Komposit         √ √   √  √  √  √     

Teknologi Lapisan 

Tipis 
  √      √  √  √ √  √   √  √   

Teknologi 

Membran 
         √   √  √  √  √     

Metode 

Karakterisasi 

Material 

        √ √ √    √    √     

Nano Partikel dan 

Nanoteknologi 
        √ √ √    √    √     

Metode Sintesis 

Material 
        √ √   √  √  √  √     

AI dan Machine 

Learning  
        √   √   √      √   

Embedded system 

dan IOT  
     √  √ √    √    √  √     

Fisika Energi   √      √  √  √ √  √ √ √ √   √  

Fisika Lingkungan         √  √  √   √   √  √   

Kapita Selekta         √ √   √    √   √     

English for 

Academic Purpose 
  √  √             √  √    

 

Berdasakan pembebanan capaian pembelajaran pada masing-masing mata kuliah yang 

terbentuk, maka disusun bobot SKS serta prasyarat yang dipenuhi pada masing-masing mata 

kuliah sesuai Tabel 7.2. berikut. 

 

Tabel 7.2.Mata Kuliah dan Bobot SKS yang Dibebankan 

Kelompok Kode MK Mata Kuliah SKS Prasyarat Ket. 

MKWPT MKU21001 Pendidikan Agama 2 (2-0)   

MKWPT MKU21002 Pancasila 2 (2-0)   

MKWPT MKU21003 Kewarganegaraan 2 (2-0)   

MKWPT MKU21004 Bahasa Indonesia 2 (2-0)   

      

MKWF MKF21001 Metodologi Penelitian 2 (2-0)   

MKWF MKF21002 Kerja Praktek 2 (2-0) 90 sks  IPK  2,0 
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Kelompok Kode MK Mata Kuliah SKS Prasyarat Ket. 

MKWF MKF21003 KKN 4 (0-4) 110 sks  

MKWF MKF21004 
Skripsi 6 

MKF21001; 

FIS21626 

 

MKWF MKF21005 Biologi Dasar  3 (3-0)   

MKWF MKF21006 Prak. Biologi Dasar 1 (0-1)   

MKWF MKF21007 Fisika Dasar  3 (3-0)   

MKWF MKF21008 Prak. Fisika Dasar  1 (0-1)   

MKWF MKF21009 Kimia Dasar  3 (3-0)   

MKWF MKF21010 Prak. Kimia Dasar 1 (0-1)   

MKWF MKF21011 Matematika Dasar   4 (4-0)   

MKWF MKF21012 Bahasa Inggris 2 (2-0)   

      

MKWP FIS21201 Fisika Dasar Lanjutan 3 (3-0)   

MKWP FIS21202 Prak. Fisika Dasar Lanjutan 1 (0-1)   

MKWP FIS21203 Statistika Dasar 3 (2-1)   

MKWP FIS21204 Pemrog. Komputer 3 (3-0)   

MKWP FIS21205 Fisika Matematika 1 4 (4-0) MKF21011  

MKWP FIS21306 Fisika Matematika 2 4 (4-0) FIS21205  

MKWP FIS21307 Mekanika Klasik 4 (4-0)   

MKWP FIS21308 Termodinamika 3 (3-0)   

MKWP FIS21309 Elektronika Dasar 4 (3-1)   

MKWP FIS21310 Fisika Eksperimen 1 2 (0-2) MKF21007; 

FIS21201 

 

MKWP FIS21312 Metode Numerik 3 (3-0)   

MKWP FIS21413 Listrik Magnet 4 (4-0)   

MKWP FIS21414 Fisika Modern 3 (3-0)   

MKWP FIS21415 Instrumentasi Fisika 4 (3-1) FIS21309  

MKWP FIS21416 Gelombang 3 (3-0)   

MKWP FIS21411 Fisika Eksperimen 2 2 (0-2)   

MKWP FIS21417 Fisika Zat Padat 4 (4-0)   

MKWP FIS21518 Fisika Statistik 3 (3-0)   

MKWP FIS21519 Fisika Komputasi 3 (3-0) FIS21204  

MKWP FIS21520 Optika Modern 3 (3-0)   

MKWP FIS21521 Fisika Inti 3 (3-0)   

MKWP FIS21522 Fisika Kuantum 3 (3-0)   

MKWP FIS21523 Pengantar Geofisika 3(3-0)   

MKWP FIS21624 Sains Data (Data Science) 3 (3-0) FIS21204  

MKWP FIS21625 Kewirausahaan 2 (2-0)   

MKWP FIS21626 Seminar 2 (2-0)   

MKWP FIS21827 Penulisan Artikel Ilmiah 2 (2-0)   

      

MKPP PIF21001 Elektrodinamika 3 (3-0)   

MKPP PIF21002 Mekanika Kuantum 3 (3-0)   

MKPP PIF21003 Optika Kuantum 3 (3-0)   

MKPP PIF21004 Informatika dan Komputasi 

Kuantum 
3 (3-0) 

FIS21519  

MKPP PIF21005 Fisika Komputasi Lanjut 3 (3-0) FIS21519  

MKPP PIF21006 Teori Relativitas Einstein 3 (3-0)   

MKPP PIF21007 Mekanika Statistik 3 (3-0)   

MKPP PIF21008 Elektronika Lanjut 4 (3-1)   

MKPP PIF21009 Pengolahan Sinyal 2 (2-0)   

MKPP PIF21010 Sistem Sensor dan Aktuator 3 (2-1)   

MKPP PIF21011 Sistem Akuisisi Data 2 (2-0)   

MKPP PIF21012 Rangkaian Listrik 3 (2-1)   

MKPP PIF21013 Biosensor 2 (2-0) FIS21415  

MKPP PIF21014 Fisika Radiasi 2 (2-0) FIS21521  

MKPP PIF21015 Fisika Radioterapi 2 (2-0)   
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Kelompok Kode MK Mata Kuliah SKS Prasyarat Ket. 

MKPP PIF21016 Instrumentasi Medis dan Nuklir 3 (3-0) FIS21415  

MKPP PIF21017 Fisika Komputasi Medis 2 (2-0) FIS21519  

MKPP PIF21018 Biofisika 3 (3-0)   

MKPP PIF21019 Metode Gaya Berat dan 

Geomagnet 
3 (2-1) 

  

MKPP PIF21020 Metode Geolistrik dan EM 3 (2-1)   

MKPP PIF21021 Geologi Geofisika 3 (2-1)   

MKPP PIF21022 Pemetaan dan SIG 3 (2-1)   

MKPP PIF21023 Geofisika Lingkungan 3 (2-1)   

MKPP PIF21024 Metode Seismik 3 (2-1)   

MKPP PIF21025 Seismologi 3 (3-0)   

MKPP PIF21026 Panas Bumi 2 (2-0)   

MKPP PIF21027 Fisika Gunung Api 2 (2-0)   

MKPP PIF21028 Pengantar Meteorologi 2 (2-0)   

MKPP PIF21029 Fisika Material 3 (3-0)   

MKPP PIF21030 Biomaterial 2 (2-0)   

MKPP PIF21031 Fisika Komputasi Material 3 (2-1) FIS21519  

MKPP PIF21032 Material Komposit 2 (2-0)   

MKPP PIF21033 Teknologi Lapisan Tipis 2 (2-0)   

MKPP PIF21034 Teknologi Membran 2 (2-0)   

MKPP PIF21035 Metode Karakterisasi Material 3 (3-0)   

MKPP PIF21036 Nano Partikel dan Nanoteknologi 3 (3-0)   

MKPP PIF21037 Metode Sintesis Material 3 (3-0)   

MKPP PIF21038 AI dan Machine Learning  3 (3-0)   

MKPP PIF21039 Embedded system dan IOT  2 (1-1)   

MKPP PIF21040 Fisika Energi 3 (3-0)   

MKPP PIF21041 Fisika Lingkungan 3 (3-0)   

MKPP PIF21042 Kapita Selekta 2 (2-0)   

MKPP PIF21043 English for Academic Purpose 3 (3-0) MKF21012  

MBKM MBKMXX Matakuliah MBKM luar program 

studi dalam PT 
 

  

MBKM MBKMXY Matakuliah MBKM luar program 

studi luar PT 
 

  

Keterangan: 

MKWU : Mata Kuliah Wajib Universitas MKWF : Mata Kuliah Wajib Fakultas 

MKWP : Mata Kuliah Wajib Program Studi MKPP : Mata Kuliah Pilihan Program Studi 

MKPT : Mata Kuliah Pilihan Terarah MBKM  : Mata Kuliah MBKM mahasiswa luar Program Studi luar PT
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BAB VIII. MATRIKS DAN PETA KURIKULUM 

 

8.1. Hubungan Capaian Pembelajaran, Bahan Kajian, dan Mata Kuliah 

Terbentuknya mata kuliah beserta bobot yang dibebankan sejatinya merupakan ujung  

proses perancangan kurikulum. Sehubungan dengan CPL yang dibebankan kepada setiap 

mata kuliah, maka setiap bahan kajian yang merupakan induk dari mata kuliah tersebut 

memiliki beban CPL sesuai matriks berikut. 

 

Tabel 8.1.Matriks Hubungan CPL dengan Bajan Kajian 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian 

Ranah Kode Utama Pendukung/Penguatan 

K
a

ra
k

te
ri

st
ik

 P
T

 

  

M
ek

an
ik

a 
N

ew
to

n
 

F
is

ik
a 

M
at

em
at

ik
a 

T
er

m
o
d

in
am

ik
a 

L
is

tr
ik

 M
ag

n
et

 

G
el

o
m

b
an

g
 

O
p

ti
k
a 

M
o
d

er
n
 

F
is

ik
a 

M
o

d
er

n
 

F
is

ik
a 

S
ta

ti
st

ik
 

F
is

ik
a 

In
ti

 

F
is

ik
a 

Z
at

 P
ad

at
 

F
is

ik
a 

K
u

an
tu

m
 

M
at

em
at

ik
a 

d
an

 S
ta

ti
st

ik
a 

E
le

k
tr

o
n
ik

a 

In
st

ru
m

en
ta

si
 F

is
ik

a 

P
em

ro
g

ra
m

an
 d

an
 

K
o

m
p
u

ta
si

 

K
eb

u
m

ia
n
 

B
ah

as
a 

E
ti

k
a 

d
an

 K
ep

ri
b

ad
an

 

Sikap S1   √ √     √        √  √  
S2                  √ √ √ 
S3    √  √ √           √ √ √ 
S4                 √  √ √ 
S5                  √ √ √ 
S6  √    √        √ √ √ √ √ √ √ 
S7                  √ √ √ 
S8  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ 
S9  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

S10  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    √   √ √ 
Pengetahuan P1  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √    

P2  √ √   √       √ √ √ √ √ √ √ √ 
P3     √ √ √ √   √   √ √ √ √ √ √ √ 

Keterampilan 
Khusus 

KK1     √ √ √ √   √     √ √ √ √ √ 
KK2  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √    
KK3      √    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
KK4    √  √ √ √  √ √   √ √ √ √    
KK5     √ √     √      √ √ √ √ 

Keterampilan 
Umum 

KU1  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
KU2       √  √   √    √ √ √ √ √ 
KU3     √ √ √ √        √ √  √ √ 
KU4   √     √      √ √  √ √ √ √ 
KU5                  √ √ √ 

 

 

Selain itu, kaitannya dengan proses pencapaian CPL melalui mata kuliah terkait 

berdasarkan bidang kajian yang terdapat pada Program Studi Fisika, maka dapat disusun 

matriks hubungan CPL dengan masing-masing bidang kajian program studi Fisika 

Universitas Mataram. 
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Tabel 8.2.Matriks Hubungan CPL dengan Bidang Kajian Program Studi Fisika 

Capaian Pembelajaran Bidang Kajian 

Ranah Kode 

Fisika 

Komputasi 

dan Teoretik 

Fisika 

Material 

Instrumentasi 

dan Biofisika 
Geofisika 

Sikap S1  S L L S 

S2  L L L L 

S3  L S L S 

S4  L L L S 

S5  L L L L 

S6  L L K S 

S7  L L L L 

S8  S L S L 

S9  K K K K 

S10  S K S L 

Pengetahuan P1  K S S S 

P2  S L S S 

P3  L K K K 

Keterampilan 

Khusus 

KK1  L S L K 

KK2  K K S S 

KK3  S S S S 

KK4  L S K S 

KK5  L S K K 

Keterampilan 

Umum 

KU1  S K K K 

KU2  S L L S 

KU3  S S S K 

KU4  S L S S 

KU5  L L L L 

Keterangan : K = Kuat, S = Sedang, L = Lemah 

 

8.2. Struktur Mata Kuliah dalam Kurikulum 

Tingkatan pengetahuan bidang Fisika dideskripsikan dalam jalinan fungsional mata 

kuliah (Gambar 8.1) yang disusun terdiri atas mata kuliah kemampuan dasar dan pendukung, 

kompetensi bidang fisika yang terdiri dari kompetensi teoritis, eksperimentasi dan komputasi 

dalam mata kuliah-mata kuliah program studi. Selanjutnya mahasiswa memiliki peluang 

menekuni secara mendalam terkait keilmuwan fisika terapan yang ingin dipelajari meliputi 

mata kuliah- mata kuliah bidang minat fisika kebumian, fisika teori dan komputasi, fisika 

material, fisika instrumetasi dan biofisika. 

Mata kuliah-mata kuliah yang telah terbentuk disusun dalam struktur mata kuliah yang 

dapat memperjelas proses perencanaan pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa, baik 

regular maupun program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Sesuai dengan Tabel 8.3 dan 

Tabel 8.4, maka terdapat 10 SKS mata kuliah wajib universitas dan 32 SKS mata kuliah 

wajib Fakultas yang disebar pada semester tertentu. Mata kuliah program studi sebanyak 80 

SKS (Tabel 8.5) dan mata kuliah bidang minat sebanyak 22 SKS. 

Program Sarjana strata satu mensyaratkan minimal telah lulus 144 SKS, maka perlu 

disusun struktur yang sistematik sehingga terjadi hirarki pengetahuan yang sedemian rupa 

sesuai dengan tingkatan pengetahuan yang tersirat dalam setiap mata kuliah. 
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Gambar 8.1.Jalinan Fungsional Mata Kuliah 

 

Selanjutnya, struktur mata kuliah setiap semesternya dapat dilihat pada tabel-tabel 

berikut. 

 

Tabel 8.3. Mata Kuliah Wajib Perguruan Tinggi(Undang-Undang No. 12 

Tahun 2012, Pasal 35) 

No. Nama MataKuliah SKS 

A 

Mata kuliah dasar 

(Undang-Undang No. 

12 Tahun 2012, Pasal 

35) 

 

1 Pendidikan Agama 2 

2 Pancasila 2 

3 Kewarganegaraan 2 

4 Bahasa Indonesia 2 

B 
Mata kuliah dasar 

pendukung 
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No. Nama MataKuliah SKS 

1 Kewirausahaan 2 

Jumlah SKS 10 

 

Tabel 8.4. Mata Kuliah Wajib Fakultas 

No. Nama Mata Kuliah SKS 

1 Matematika Dasar   4 

2 Fisika Dasar  3 

3 Kimia Dasar  3 

4 Biologi Dasar  3 

5 Prak. Fisika Dasar  1 

6 Prak. Kimia Dasar 1 

7 Prak. Biologi Dasar 1 

8 Bahasa Inggris 2 

9 Metodologi Penelitian 2  

10 Kerja Praktek 2 

11 KKN 4 

12 Skripsi 6 

Jumlah SKS 32 

 

Tabel 8.5.Mata Kuliah Program Studi 

No. Nama Mata Kuliah SKS 

1 Fisika Dasar Lanjutan 3 (3-0) 

2 
Prak. Fisika Dasar 

Lanjutan 

1 (0-1) 

3 Statistika Dasar 3 (2-1) 

4 
Pemrograman 

Komputer  

3 (3-0) 

5 Fisika Matematika 1 4 (4-0) 

6 Fisika Matematika 2 4 (4-0) 

7 Metode Numerik  3 (3-0) 

8 Termodinamika 3 (3-0) 

9 Mekanika Klasik 4 (4-0) 

10 Fisika Modern 3 (3-0) 

11 Gelombang 3 (3-0) 

12 Listrik Magnet 4 (4-0) 

13 Elektronika Dasar 4 (3-1) 

14 Fisika Eksperimen 1 2 (0-2) 

15 Fisika Eksperimen 2 2 (0-2) 
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No. Nama Mata Kuliah SKS 

16 Instrumentasi Fisika 4 (3-1) 

17 Fisika Komputasi 3 (3-0) 

18 Optika Modern 3 (3-0) 

19 Fisika Statistik 3 (3-0) 

20 Fisika Zat Padat 4 (4-0) 

21 Fisika Inti 3 (3-0) 

22 Fisika Kuantum 4 (4-0) 

23 Pengantar Geofisika 3 (3-0) 

24 
Sains Data (Data 

Science)  

3 (3-0) 

25 
Penulisan Artikel 

Ilmiah 2 (2-0) 

26 Seminar 2 (2-0) 

Jumlah SKS 80 

 

Tabel 8.6.Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester: 

 

Nama Mata Kuliah SKS SMT 
 

Nama Mata Kuliah SKS SMT 

Kewarganegaraan 2 I 
 

Fisika Dasar Lanjutan 3 (3-0) II 

Bahasa Indonesia 2 I 
 

Fisika Matematika 1 4 (4-0) II 

Matematika Dasar   4 I 
 

Pemrog. Komputer 3 (3-0) II 

Fisika Dasar  3 I 
 

Statistika Dasar 3 (2-1) II 

Kimia Dasar  3 I 

 
Prak. Fisika Dasar 

Lanjutan 

1 (0-1) II 

Biologi Dasar  3 I 
 

Pendidikan Agama 2 II 

Prak. Fisika Dasar  1 I  Pancasila 2 II 

Prak. Kimia Dasar 1 I  Bahasa Inggris 2 II 

Prak. Biologi Dasar 1 I     

Jumlah SKS 20    Jumlah SKS 20  

 

Nama Mata Kuliah SKS SMT 
 

Nama Mata Kuliah SKS SMT 

Mekanika Klasik 4 (4-0) III 
 

Listrik Magnet 4 (4-0) IV 

Termodinamika 3 (3-0) III 
 

Fisika Modern 3 (3-0) IV 

Elektronika Dasar 4 (3-1) III 
 

Instrumentasi Fisika 4 (3-1) IV 

Fisika Matematika 2 4 (4-0) III 
 

Gelombang 3 (3-0) IV 

Fisika Eksperimen 1 2 (0-2) III 
 

Fisika Eksperimen 2 2 (0-2) IV 

Metode Numerik 3 (3-0) III 
 

Fisika Zat Padat 4 (4-0) IV 

Jumlah SKS 20   Jumlah SKS 20  
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Nama Mata Kuliah SKS SMT 
 

Nama Mata Kuliah SKS SMT 

Fisika Statistik 3 (3-0) V 
 

Sains Data (Data 

Science)  

3 (3-

0) 

VI 

Fisika Komputasi 3 (3-0) V  Kewirausahaan 2 (2-0) VI 

Optika Modern 3 (3-0) V 
 

Seminar* 2 (2-0) VI 

Fisika Inti 3 (3-0) V 
 

Pilihan 13 VI 

Fisika Kuantum 4 (4-0) V 
 

   

Metodologi 

Penelitian 

2 (2-0) V     

Pengantar Geofisika 3 (3-0) V 
 

   

Jumlah SKS 21   
 

Jumlah SKS 20  

 

Nama Mata Kuliah SKS SMT 
 

Nama Mata Kuliah SKS SMT 

KKN* 4 (4-0) VII 
 

Skripsi* 6 (6-0) VIII 

Kerja Praktek* 2 (2-0) 

VII  Penulisan Artikel 

Ilmiah* 

2 (2-0) VIII 

Pilihan 9 VII 
 

   

Jumlah SKS 15   
 

Jumlah SKS 8  

 

Tabel 8.7. Mata Kuliah Pilihan Dalam Program Studi 

 

No Kode Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

1 PIF21001 Elektrodinamika 3 (3-0)  

2 PIF21002 Mekanika Kuantum 3 (3-0)  

3 PIF21003 KuantumOptik 3 (3-0)  

4 PIF21004 
Kuantum Informasi dan 

Komputasi 
3 (3-0) 

FIS21519 

5 PIF21005 Fisika Komputasi Lanjut 3 (3-0) FIS21519 

6 PIF21006 Teori Relativitas Einstein 3 (3-0)  

7 PIF21007 Mekanika Statistik 3 (3-0)  

8 PIF21008 Elektronika Lanjut 4 (3-1) 
 

9 PIF21009 Pengolahan Sinyal 2 (2-0) 
 

10 PIF21010 Sistem Sensor dan Aktuator 3 (2-1) 
 

11 PIF21011 Sistem Akuisisi Data 2 (2-0) 
 

12 PIF21012 Rangkaian Listrik 3 (2-1) 
 

13  PIF21013 Biosensor 2 (2-0) FIS21415 

14  PIF21014 Fisika Radiasi 2 (2-0) FIS21521 

15  PIF21015 Fisika Radioterapi 2 (2-0) 
 

16  PIF21016 Instrumentasi Medis dan Nuklir 3 (3-0) FIS21415 

17  PIF21017 Fisika Komputasi Medis 2 (2-0) FIS21519 
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No Kode Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

18  PIF21018 Biofisika 3 (3-0) 
 

19  
PIF21019 Metode Gaya Berat dan 

Geomagnet 
3 (2-1)  

20  PIF21020 Metode Geolistrik dan EM 3 (2-1)  

21  PIF21021 Geologi Geofisika 3 (2-1)  

22  PIF21022 Pemetaan dan SIG 3 (2-1)  

23  PIF21023 Geofisika Lingkungan 3 (2-1)  

24  PIF21024 Metode Seismik 3 (2-1)  

25  PIF21025 Seismologi 3 (3-0)  

26  PIF21026 Panas Bumi 2 (2-0)  

27  PIF21027 Fisika Gunung Api 2 (2-0)  

28  PIF21028 Pengantar Meteorologi 2 (2-0)  

29  PIF21029 Fisika Material 3 (3-0) 
 

30  PIF21030 Biomaterial 2 (2-0) 
 

31  PIF21031 Fisika Komputasi Material 3 (2-1) FIS21519 

32  PIF21032 Material Komposit 2 (2-0) 
 

33  PIF21033 Teknologi Lapisan Tipis 2 (2-0) 
 

34  PIF21034 Teknologi Membran 2 (2-0) 
 

35  PIF21035 Metode Karakterisasi Material 3 (3-0) 
 

36  PIF21036 Nano Partikel dan Nanoteknologi 3 (3-0) 
 

37  PIF21037 Metode Sintesis Material 3 (3-0) 
 

38  PIF21038 AI dan Machine Learning  3 (3-0) 
 

39  PIF21039 Embedded system dan IOT  2 (1-1) 
 

40  PIF21040 Fisika Energi 3 (3-0) 
 

41  PIF21041 Fisika Lingkungan 3 (3-0)  

42  PIF21042 Kapita Selekta 2 (2-0)  

43  PIF21043 English for Academic Purpose 3 (3-0) MKF21012 

44  MBKMXX Matakuliah MBKM luar Prodi 

dalam PT 

 

Maks 20 

sks 

Konversi 

oleh Tim 

Ekuivalensi 

45  MBKMXY Matakuliah Luar PT dan 8 bentuk 

kegiatan pembelajaran MBKM 

(mekanisme di PDDikti terkait 

dengan operasional) 

Maks 40 

sks 

Konversi 

oleh Tim 

Ekuivalensi 

 

Jumlah SKS matakuliah pilihan dalam Program Studi: 22SKS 

 

Matriks organisasi mata kuliah Sarjana Fisika (S1), Program Studi Fisika, FMIPA 

Universitas Mataram ditampilkan pada Gambar 8.2 berikut. 
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Gambar 8.2. Matriks Organisasi Matakuliah 
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BAB IX. PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA 

 

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat 

diambil atau tidak) untuk belajar di luar Program Studi atau Perguruan Tinggi selama 

maksimal 3 semester  yaitu: 

1. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara 

dengan 40 SKS.  

2. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama 

sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. 

 

Adapun ketentuan yang diberikan oleh Permendikbud No. 3 Tahun 2020 terkait hak 

belajar di luar Program Studi mencakup skema bentuk pembelajaran: 

a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;  

b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; 

c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan  

d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi. 

 

Sesuai amanat Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tersebut, maka Program Studi Fisika 

menyusun program implementasi pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam 

kurikulum tahun 2021 sebagai berikut: 

 
Gambar 9.1.Implementasi Pembelajaran Kampus Merdeka Program Studi Fisika 

FMIPA Universitas Mataram. 
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Adapun matrik organisasi matakuliah dalam stuktur Kurikulum Fisika 2021 dengan 

Program MBKM dideskripsikan pada Gambar 9.2. 

 

 
Gambar 9.2.Matriks Kurikulum Fisika FMIPA Universitas Mataram dengan Program 

MBKM. 

 

 Kegiatan pembelajaran yang dilakukan diluar program studi dapat memperoleh 

pengakuan 20 sks maksimal (Tabel 2c dan Tabel 2d) didasarkan pada hasil konversi dan 

ekuivalesi pembelajaran yang dilakukan oleh tim ekuivalensi yang dibentuk oleh Fakultas 

MIPA Universitas Mataram.  

 

Tabel 9.1. Mata Kuliah Program MBKM Luar Program Studi Dalam Perguruan Tinggi 

(Program MBKM) 

No KODE MATAKULIAH SKS Prasyarat 

1 

dst 

MBKMXX 
Matakuliah MBKM luar Prodi 

dalam Perguruan Tinggi 

Maks 20 

sks 

Konversi oleh 

Tim 

Ekuivalensi 

 

Tabel 9.2.Mata Kuliah Program MBKM Luar Perguruan Tinggi (Program MBKM) 

No KODE MATAKULIAH SKS Prasyarat 

1 

dst 

MBKMXY 
Matakuliah MBKM luar Prodi 

luar Perguruan Tinggi 

Maks 20 

sks 

Konversi oleh 

Tim 

Ekuivalensi 

 

Untuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi dapat dikuti oleh mahasiswa yang sesuai 

dengan delapan bentuk kegiatan belajar MBKM (Gambar 9.3) dengan pengakuan 20 SKS. 
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Gambar 9.3.Delapan Kegiatan Belajar MBKM di Luar Perguruan Tinggi 

 

Tabel 9.3.Deskripsi 8 Bentuk Kegiatan Belajar di Luar Perguruan Tinggi 

No. Kegiatan  Deskripsi 

1 Magang/Praktek Kerja Program magang 1-2 semester, memberikan 

pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, 

pembelajaran langsung di tempat kerja 

(experiential learning). Selama magang 

mahasiswa akan mendapatkan hardskills 

(keterampilan, complex problem solving, 

analytical skills, dsb.), maupun soft skills 

(etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, 

dan sebagainya). 

2 Proyek di desa Suatu bentuk pengalaman belajar kepada 

mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat 

di luar kampus, bersama masyarakat 

mengidentifikasi potensi dan menangani 

masalah sehingga diharapkan mampu 

mengembangkan potensi desa/daerah dan 

menemukan solusi untuk penyelesaian 

masalah yang ada di desa. 

3 Mengajar di sekolah Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi 

mengajar yang dapat dilakukan mahasiswa di 

satuan pendidikan seperti sekolah dasar, 

menengah, maupun atas. Lokasi sekolah dapat 

berada di kota maupun di daerah terpencil. 

4 Pertukaran pelajar Mengambil kelas atau semester di 
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perguruan tinggi luar negeri maupun dalam 
negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama 
yang sudah 
diadakan Pemerintah. Beberapa bentuk 

kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam 

kerangka pertukaran belajar:Pertukaran Pelajar 

antar Program Studi pada Perguruan Tinggi 

yang sama; Pertukaran Pelajar dalam Program 

Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang 

berbeda; Pertukaran Pelajar antar Program 

Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda  

5 Penelitian/Riset Kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat 

studi dimana mahasiswa mendapatkan 

kompetensi penelitian melalui pembimbingan 

langsung oleh peneliti di lembaga tersebut.  

6 Kegiatan Wirausaha Pengembangan minat wirausaha mahasiswa 

dengan program kegiatan belajar untuk 

mengembangkan usahanya lebih dini dan 

terbimbing.  

7 Studi/proyek independen Kegiatan pendidikan berbasis riset dan 

pengembangan untuk mewujudkan produk 

inovatif yang menjadi gagasannya. Kegiatan 

proyek independent dapat dilakukan dalam 

bentuk kerja kelompok lintas disiplin 

keilmuan. 

8 Proyek Kemanusiaan Keterlibatan mahasiswa dalam program-

program kemanusiaan dan pembangunan lainnya 

baik di Indonesia maupun di luar negeri.  

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 2020. 
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Dari delapan bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar (Program MBKM), 

kesesuaian kegiatan pembelajaran harus mendukung proses penyelesaian studi dan capaian 

pembelajaran luaran program studi Fisika. Paket-paket kegiatan belajar MBKM tersebut 

dapat direncanakan oleh mahasiswa mulai semester 6, 7, dan/atau 8 sesuai jalur yang 

diminati. Oleh karena itu, peran Pembimbing Akademik sangat besar dalam mengarahkan 

mahasiswa untuk memilih jalur-jalur ataupun mata kuliah yang ditawarkan. Pada tabel 

berikut ditampilkan konversi/equivalensi 4 kegiatan pembelajaran MBKM dengan pengakuan 

20 sks dalam kurikulum program studi Fisika Universitas Mataram. 

 

Tabel 9.4. Konversi/equivalensi 4 kegiatan pembelajaran MBKM pengakuan 20 sks 

No KODE MATA KULIAH SKS Keterangan 

A. Studi Independen   

  

• Studi independen 

(Pilihan bidang kajian yang 

terkait dengan matakuliah 

yang beririsan) 

(Konversi 

Tim 

Ekuivalensi) 

 

  Total 20 (SKS)  SKS Maks 

B. Program Magang   
• Kerja Praktek 2 

 

  
• Seminar 2 

 

  
• Pilihan bidang kajian yang 

terkait dengan tempat 

tujuan magang (matakuliah 

yang beririsan) 

16 Maks. 

(Konversi 

Tim 

Ekuivalensi) 

 

  
• Softskill SKPI 

 

  
Total 20 (SKS)  SKS Maks 

C. Program Riset    
• Skripsi 6 

 

  
• Seminar 2 

 

  
• Penulisan artikel Ilmiah 2 

 

  
• Matakuliah Pilihan bidang 

kajian yang terkait yang 

beririsan 

10 
 

  
Total 20 (SKS) SKS Maks. 

D.  KKN (Program KKN Tematik)   
• KKN 4 

 

  
• Skripsi 6 

 

  
• Penulisan artikel Ilmiah 2 

 

  
• Seminar 2 

 

  
• Matakuliah Pilihan bidang 6 
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yang beririsan 

  Total 20 (SKS) SKS Maks. 

 

 Ekuivalensi pengakuan 20 sks untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran MBKM lainnya, 

dapat dilakukan berdasarkan penetapan oleh tim ekuivalensi Fakultas MIPA Universitas 

Mataram. Untuk softkill dan kompetensi lainnya yang diperoleh mahasiswa dalam mengikuti 

kegiatan MBKM dan tidak dapat diekuivalensi/konversi pada suatu matakuliah dalam 

kurikulum akan dicantumkan dalam SKPI. SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) 

merupakan surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi 

tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. 

Kualifikasi lulusan dinarasikan secara deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran 

lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami 

oleh masyarakat umum (Permendikbud No. 59 tahun 2018). 



50 

 

BAB X. MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN 

KURIKULUM 

 

10.1. Rencana Pelaksanaan Kurikulum 

Kurikulum yang telah disusun merupakan kurikulum 2021 (kurikulum MBKM 

Program Studi Fisika 2021). Pelaksanaan kurikulum ini akan diberlakukan pada semester 

Gasal tahun akademik 2021-2022. Terkait dengan pelaksanaan program kegiatan Merdeka 

Belajar Kampus Mendeka diatur dalam pedoman pelaksanaan MBKM. 

  

10.2. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

Sistem penjaminan mutu kurikulum dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan 

kurikulum mengikuti siklus 4 langkah PDCA (Plan-Do-Check-Action)seperti dideskripsikan 

pada Gambar 10.1. 

 
Gambar 10.1.Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum sesuai dengan SN-Dikti (Junaidi, 

dkk. 2020) 

 

Siklus 4 langkah PDCA sebagai berikut: 

1. Plan : Menyusun rencana (capaian pembelajaran, penyusunan rancangan 

pembelajaran), atau mengidentifikasipermasalahanatau kelemahan pada perangkat 

pembelajaran dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut 

2. Do : Melaksanakan rencana yang telah disusun  

3. Check : Melakukan penilaian dan evaluasi pencapaian CPL-Prodi, mengidentifikasi 

apa yang telah dilaksanakan dan menemukan kekurangan – kekurangan yang 

dijumpai dan menyusun rencana perbaikan. 

4. Act : Melakukan perbaikan perangkat dan proses pembelajaran. 
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Sistem penjaminan mutu pelaksanaan kurikulum pada program studi Fisika 

didasarkan pada sistem penjaminan mutu yang dibuat oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan 

Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram dan Gugus Penjamin Mutu 

(GPM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) yang dituangkan dalam 

dokumen standar mutu FMIPA. Adapun perangkat sistem SPMI yang digunakan Program 

Studi Fisika adalah  

1. Dokumen standar SPMI FMIPA untuk pendidikan yang mengandung delapan standar 

yaitu (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi, (3) standar proses, (4) standar 

penilaian, (5) standar pendidik dan tendik, (6) standar sarana dan prasarana, (7) 

standar pengelolaan, (8) standar pembiayaan (Lampiran 1). 

2. Dokumen Kelengkapan Portofolio Matakuliah yang berisiRencanaPembelajaran 

Semester (RPS) Mata Kuliah, Absensi Kehadiran Dosen dan Mahasiswa, OBE : 

Laporan Pencapaian Keseluruhan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

(CPMK)(Lampiran 2). 

3. Pedoman/SOP Implementasi Kurikulum MBKM Program Studi Fisika (Lampiran 3). 
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BAB XI.RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah merupakan rencana 

kegiatan pembelajaran yang disusun selama satu semester untuk suatu matakuliah agar 

terwujudnya capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terkait. 

Rencana pembelajaran semester pada Program Studi Fisika, FMIPA Universitas Mataram 

disusun dan kembangkan oleh dosen baik secara mandiri atau bersama dalam kelompok 

keahlian suatu bidang kajian yang ada di Program Studi Fisika Universitas Mataram. RPS 

mata kuliah untuk Program Studi Fisika dalam kurikulum ini ditampilkan dalam bentuk 

Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Program Studi Fisika 

Kurikulum 2021. 
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BAB XII. PENUTUP 

 

Penyelarasan Kurikulum di Program Studi Fisika merupakan evaluasi dari Kurikulum 

KKNI Tahun 2016 mulai dari Visi Program Studi yang dijabarkan sesuai dengan 

Permendikbud No. 3 tahun 2020. Atas pelaksanaan kurikulum ini, maka penyesuaian sistem 

pembelajaran mengikuti kebijakan yang diatur. 

. 
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