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4.2  Sebaran Mata Kuliah  

Berikut ini disajikan daftar mata kuliah PS Fisika (Tabel 5) yang disusun dari 

Semester I s.d VIII yang terbagi atas Mata Kuliah Wajib (MKW) dan Mata Kuliah 

Pilihan (MKP) dengan rincian sebagai berikut: 

❖ Mata Kuliah Wajib (MKW) terdiri atas mata kuliah dasar Universitas (MDU) 

sebanyak 8 mata kuliah (17 sks) dan MKW PS Fisika sebanyak 39 mata kuliah 

(104 sks). Jumlah keseluruhan MKW adalah 121 sks. Prosentase jumlah MDU = 

(17/144) sks = 11,8% dan MKW = (104/144) sks = 72,2%.  Prosentase sisanya 

adalah 16,0% merupakan mata kuliah pilihan (MKP). 

❖ Sebagian mata kuliah dari Kelompok Keahlian (KK) yakni KK Geosains, KK 

Eksperimen dan Material serta KK Fisika Instrumentasi sudah termasuk pada 

mata kuliah wajib PS, sedangkan sebagiannya dimasukkan dalam mata kuliah 

pilihan (MKP), dimana KK Geosains memiliki 14 MKP (40 sks), KK Fisika 

Eksperimen dan Material memiliki 9 MKP (18 sks) dan KK Fisika 

Instrumentasi memiliki 6 MKP (12 sks). Jumlah keseluruhan MKP adalah       

68 sks.  

Tabel 5. Daftar Mata Kuliah PS Fisika 

MATA KULIAH WAJIB 

SEMESTER I 

No Kode MK Mata Kuliah SKS MK Prasyarat 

1 MDF001 Matematika Dasar I* 3 - 

2 MDF002 Fisika Dasar I* 3 - 

3 MDF003 Kimia Dasar* 3 - 

4 MDF004 Biologi Umum* 3 - 

5 

MDU001I Pendidikan Agama Islam 

2 

- 

MDU001P Pendidikan Agama Kristen Protestan - 

MDU001K Pendidikan Agama Kristen Katholik - 

MDU001H Pendidikan Agama Hindu - 

MDU001B Pendidikan Agama Budha - 

MDU001C Pendidikan Agama  Khong Hu Chu - 

6 MDU002 Pendidikan Pancasila 2 - 

7 MDU005 Bahasa Inggris 2 - 

8 MDU006 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 - 

JUMLAH 20  

SEMESTER II 

No Kode MK Mata Kuliah SKS MK Prasyarat 

1 MDU003 Pendidikan Kewarganegaraan 2 - 

2 MDU004 Bahasa Indonesia 2 - 

3 MDU007 
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan 

Pulau-Pulau Kecil 
2 - 

4 PHYS201 Fisika Dasar II* 3 PHYS101 

5 PHYS202 Matematika Dasar II 3 MAT111 
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6 PHYS203 Pengantar Fisika Komputasi 2 - 

7 PHYS204 Pengantar Geofisika 3 PHYS101 

8 PHYS205 Pengantar Astronomi dan Kosmologi 2 PHYS101 

9 PHYS206 Kewirausahaan 2 - 

JUMLAH 21  

SEMESTER III 

No Kode MK Mata Kuliah SKS MK Prasyarat 

1 PHYS301 Fisika Matematika 4 PHYS101, PHYS201 

2 PHYS302 Mekanika 3 
PHYS101, PHYS202, 

MAT101 

3 PHYS303 Fisika Modern 3 PHYS101, PHYS201 

4 PHYS304 Elektronika Dasar 2 PHYS201 

5 PHYS305 Praktek Elektronika Dasar 1 PHYS201 

6 PHYS306 Termodinamika 3 
PHYS101, PHYS202, 

MAT101 

7 PHYS307 Listrik Magnet 3 PHYS101, PHYS201 

8 PHYS308 Fisika Eksperimen* 2 
PHYS101, PHYS202, 

MAT101 

JUMLAH 21  

SEMESTER IV 

No Kode MK Mata Kuliah SKS MK Prasyarat 

1 PHYS401 Gelombang dan Optik* 4 PHYS101, PHYS201 

2 PHYS402 Fisika Eksperimen Lanjut* 2 
PHYS101, PHYS202, 

PHYS308 

3 PHYS403 Fisika Matematika Lanjut 4 
PHYS101, PHYS201, 

PHYS301 

4 PHYS404 Fisika Oseanografi* 3 PHYS101, PHYS201 

5 PHYS405 Mekanika Analitik 2 PHYS302 

6  Mata Kuliah Pilihan Wajib (KK) 6  

7  Mata Kuliah Pilihan Terarah (KK) 3  

JUMLAH 24  

SEMESTER V 

No Kode MK Mata Kuliah SKS MK Prasyarat 

1 PHYS501 Fisika Kuantum 3 
PHYS301, PHYS303, 

PHYS403 

2 PHYS502 Biofisika* 2 PHYS306 

3 PHYS503 Fisika Modern Lanjut 2 
PHYS101, PHYS201, 

PHYS303 

4 PHYS504 Metode Penelitian 2 PHYS308, PHYS402 

5 PHYS505 Fisika Statistik 3 PHYS303, PHYS306 

6 PHYS506 Fisika Komputasi* 3 
PHYS203, PHYS301, 

PHYS403 

7 PHYS507 Fisika Bumi* 3 
PHYS204, PHYS301, 

PHYS302, PHYS403 

8  Mata Kuliah Pilihan Wajib (KK) 3  

9  Mata Kuliah Pilihan Terarah (KK) 3  

JUMLAH 24  

SEMESTER VI 

No Kode MK Mata Kuliah SKS MK Prasyarat 

1 PHYS601 Fisika Zat Padat 3 PHYS501, CHEM101 

2 PHYS602 Praktek Fisika Zat Padat 1 PHYS501, PHYS601 

3 PHYS603 Fisika Inti 2 PHYS501, CHEM101 

4 PHYS604 Praktek Fisika Inti 1 PHYS501, PHYS604 

5 PHYS605 Elektrodinamika 3 
PHYS201, PHYS301, 

PHYS307, PHYS403 
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6 PHYS606 Fisika Lingkungan* 3 
PHYS204, PHYS303, 

PHYS306 

7 PHYS607 
Fisika Energi* 

 
3 

PHYS304, PHYS401, 

PHYS 404, PHYS507 

8  Mata Kuliah Pilihan Wajib (KK) 4  

9  Mata Kuliah Pilihan Terarah (KK) 4  

JUMLAH 24  

SEMESTER VII 

No Kode MK Mata Kuliah SKS MK Prasyarat 

1 MDU008 Kuliah Kerja Nyata*** 3 Lulus min. 135 sks 

2 PHYS701 Seminar Fisika** 1 PHYS504 

JUMLAH 4  

SEMESTER VIII 

No Kode MK Mata Kuliah SKS MK Prasyarat 
1 MDU008 Kuliah Kerja Nyata*** 3 Lulus min. 135 sks 

2 PHYS801 Skripsi 6 Lulus min. 138 sks 

JUMLAH 9  

TOTAL MKW 144  

 

MATA KULIAH PILIHAN WAJIB 

SEMESTER IV 

No Kode MK Mata Kuliah SKS MK Prasyarat 

1 PHYS411 Fisika Fluida* 3 
PHYS101, PHYS202, 

PHYS302, MAT101 

2 PHYS412 Mitigasi Bencana* 2 PHYS204 

3 PHYS421 Biomaterial 2 - 

4 PHYS422 Fisika Laser 2 PHYS303, PHYS401 

5 PHYS431 Elektronika Digital 2 PHYS304 

6 PHYS432 Nanosains dan Nanoteknologi 2 
PHYS301, PHYS303, 

PHYS403 

JUMLAH 13  

SEMESTER V 

No Kode MK Mata Kuliah SKS MK Prasyarat 

1 PHYS511 Fisika Batuan* 3 PHYS204, PHYS507 

2 PHYS512 Fisika Eksplorasi* 3 
PHYS204, PHYS303, 

PHYS306 

3 PHYS513 Instrumentasi Geofisika* 2 PHYS204, PHYS304 

4 PHYS521 Bahasa Inggris Sains 2 MDU005 

5 PHYS522 Fisika Citra 2 PHYS501, PHYS506 

6 PHYS531 
Instrumentasi Nanosains dan 

Nanoteknologi 
2 

PHYS301, PHYS303, 

PHYS403, PHYS432 

7 PHYS532 Mikrokontroler dan Antarmuka 2 PHYS432 

JUMLAH 16  

SEMESTER VI 

No Kode MK Mata Kuliah SKS MK Prasyarat 

1 PHYS611 Fisika Gerakan Tanah* 3 
PHYS204, PHYS302, 

PHYS411 

2 PHYS612 Geokomputasi* 3 PHYS203 

3 PHYS613 Fisika Atmosfir dan Klimat* 3 
PHYS205, PHYS506, 

PHYS507 

4 PHYS621 Fisika Zat Padat Lanjut 2 
PHYS501, PHYS601, 

PHYS602 

5 PHYS622 Optika Modern 2 
PHYS201, PHYS303, 

PHYS401 
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6 PHYS623 Fisika Kuantum Lanjut 2 
PHYS301, PHYS303, 

PHYS403, PHYS501 

7 PHYS624 Fisika Material 2 PHYS601, PHYS602 

8 PHYS625 Spektroskopi IR* 2 PHYS501, PHYS601 

9 PHYS631 Nano Medis 2 
PHYS303, PHYS432, 

PHYS531 

10 PHYS632 Fisika Instrumentasi 2 PHYS301, PHYS304 

JUMLAH 23  

MATA KULIAH PILIHAN TERARAH 

SEMESTER IV 

No Kode MK Mata Kuliah SKS MK Prasyarat 

1 PHYS413 Mekanika Batuan* 3 PHYS204, PHYS302 

2 PHYS414 Fisika Sungai dan Danau* 3 
PHYS101, 

PHYS204,PHYS302 

JUMLAH 6  

SEMESTER V 

No Kode MK Mata Kuliah SKS MK Prasyarat 

1 PHYS514 Fisika Seismik* 3 
PHYS302, PHYS401, 

PHYS507 

2 PHYS515 Petrofisika* 3 
PHYS204,PHYS302, 

PHYS507 

JUMLAH 6  

SEMESTER VI 

No Kode MK Mata Kuliah SKS MK Prasyarat 

1 PHYS614 Eksplorasi Panas Bumi* 3 PHYS204, PHYS507 

2 PHYS615 Eksplorasi Tambang dan Mineral* 3 PHYS204, PHYS507 

JUMLAH 6  

TOTAL MKP 70  

 

Keterangan tanda (*): 

Mata kuliah*  : mata kuliah teori dan praktek. 

Mata kuliah**  : mata kuliah untuk persiapan seminar proposal mahasiswa. 

Mata kuliah*** : mata kuliah yang dapat ditawarkan pada semester ganjil maupun 

genap. 

 

Keterangan pengkodean mata kuliah: 

     

    PHYS  : PS Fisika 

Angka 1 : urutan semester (semester 1 - 8) 

   Angka 0 : MKW 

   Angka 1 : MKP KK Geosains 

Angka 2 : MKP KK Eksperimen dan Material 

Angka 3 : MKP KK Fisika Instrumentasi 

Angka 1 : nomor urut MK tiap semester (no 1,2, dst)  

PHYS101 
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4.3  Deskripsi Mata Kuliah  

Deskripsi setiap mata kuliah yang disusun mulai dari semester I s.d VIII baik MKW maupun MKP seperti pada Tabel 6. 

Tabel 6. Deskripsi Mata Kuliah PS Fisika 

MATA KULIAH WAJIB 

SEMESTER I 

1 Nama Mata Kuliah : Matematika Dasar I* 

Kode Mata Kuliah : MAT1111 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pemahaman dan kajian  secara teoritis mengenai kalkulus yang terdiri dari Sistem bilangan real 

meliputi sistem bilangan, nilai mutlak, induksi matematika dan sistem koordinat, fungsi dan grafik 

meliputi: relasi dan fungsi, operasi fungsi, jenis fungsi dan grafik, limit dan kekontinuan meliputi 

limit dan kekontinuan, turunan (derivatif) meliputi turunan fungsi, definisi, aturan pencarian 

turunan, turunan fungsi transenden, nilai maksimum dan minimum, serta Penggunaan turunan. 

 

2 Nama Mata Kuliah : Fisika Dasar I* 

Kode Mata Kuliah : PHYS101 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diberi pemahaman dan menelaah permasalahan tentang  besaran  

dan  satuan, operasi vektor, kinematika dan dinamika partikel, usaha dan energi,  momentum linier 

dan tumbukan, kinematika dan dinamika rotasi, rotasi, kesetimbangan dan elastisitas, gravitasi, 

mekanika fluida, getaran, gelombang, bunyi, panas dan teori kinetik gas. Tahap penguasaan 

mahasiswa dievaluasi selain dengan UTS dan UAS juga melalui tugas mandiri. 

 

3 Nama Mata Kuliah : Kimia Dasar* 

Kode Mata Kuliah : CHM111 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah kimia dasar mempelajari tentang struktur atom, ikatan kimia, reaksi kimia, perhitungan 

kebutuhan bahan berdasarkan stokiometri reaksi kimia, dasar perhitungan panas berdasarkan 

thermokimia, dasar kecepatan reaksi dan dasar kesetimbangan kimia. 

 

4 Nama Mata Kuliah : Biologi Umum* 
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Kode Mata Kuliah : BIO111 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini Biologi umum memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar  yang  

mencakup:  biologi  sebagai  ilmu  pengetahuan, struktur dan fungsi sel sebagai unit dasar 

organisame, keanekaragaman makhluk hidup, metabolism, struktru  dan fungsi organ, sistem 

koordinasi, sistem reproduksi, prinsip-prinsip genetika dan sintetis protein, makhluk hidup dan 

lingkungannya, dan evolusi. 

 

5 Nama Mata Kuliah : Pendidikan Agama Islam 

Kode Mata Kuliah : MDU001I 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diberi pemahaman tentang metodologi memahami Islam, manusia, 

agama dan Islam, Al-Quran, hadits sebagai sumber ajaran Islam; ijtihad sebagai sumber dan 

metodologi hukum Islam, tauhidullah, zikir, shalat dan do'a, cinta, akhlak, dan amal shaleh, amar 

ma'ruf nahyi munkar dan jihad, aliran-aliran teologi dalam Islam, konsep pendidikan dalam Islam, 

konsep membentuk pribadi pendidik dalam Islam dan keluarga sebagai wahana inti dalam realisasi 

pendidikan. 

 

6 Nama Mata Kuliah : Pendidikan Agama Kristen Protestan 

Kode Mata Kuliah : MDU001P 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diberi pemahaman dan menelaah permasalahan tentang  pokok-

pokok iman dan kepercayaan masing-masing dan khususnya agama Kristen Protestan, serta 

menampilkan perayaan refleksi dari iman. 

 

7 Nama Mata Kuliah : Pendidikan Agama Kristen Katholik 

Kode Mata Kuliah : MDU001P 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diberi pemahaman  tentang persoalan dasar manusia, martabat 

manusia,masalah-masalah agama, tanggung jawab sosial, hubungan antar umat beragama, Kitab 

Suci sebagai sumber untuk mengenal Yesus Kristus, Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah, 

sengsara wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, tugas-tugas gereja, wajah gereja dewasa ini, sejarah, 

hakekat dan sifat-sifat gereja, tugas-tugas gereja, Situasi masyarakat masa kini, tanggung jawab 

sosial, dan makna babtisan. 
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8 Nama Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila 

Kode Mata Kuliah : MDU002 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diberi pemahaman dan menelaah permasalahan tentang Pengantar 

pendidikan Pancasila; Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia; Pancasila menjadi dasar 

Negara Republik Indonesia; Pancasila menjadi ideologi negara; Pancasila merupakan sistem 

filsafat; Pancasila menjadi sistem etika; dan Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. 

 

9 Nama Mata Kuliah : Bahasa Inggris 

Kode Mata Kuliah : MDU005 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diberi pemahaman tentang pola-pola kalimat dasar dan utama yang 

mutlak harus dikuasai dalam bahasa Inggris, gramatika lanjutan, bacaan-bacaan yang mendukung 

bidang fisika, peristilahan-peristilahan bahasa Inggris yang banyak dipakai dalam fisika, dan fisika 

aplikasi. 

 

10 Nama Mata Kuliah : Ilmu Sosial Budaya Dasar 

Kode Mata Kuliah : MDU006 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar ini memberikan wawasan tentang keanekaragaman, 

kesederajatan, dan kebermartabatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial berkehidupan 

masyarakat. Juga memberikan pemahaman tentang estetika, etika, dan nilai-nilai budaya yang 

menjadi pedoman bagi keteraturan dan kesejahteraan hidup dan menata hidup bersama dalam 

masyarakat. 

 

SEMESTER II 

1 Nama Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kode Mata Kuliah : MDU003 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diberi pemahaman dan menelaah permasalahan tentang: Hakikat 

pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau professional; 

Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan 

karakter; Urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa; 

Nilai dan norma konstitusional uud nri 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan 
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di bawah umur; Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang 

bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat; Hakikat, instrumentasi, dan 

praksis demokrasi indonesia berlandaskan pancasila dan UUD NRI 1945; Dinamika historis 

konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang 

berkeadilan; Dinamika historis, dan urgensi wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan 

kolektif kebangsaan indonesia dalam konteks pergaulan dunia; Urgensi dan tantangan ketahanan 

nasional dan bela negara bagi indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan; 

Menyelenggarakan project citizen untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. 

 

2 Nama Mata Kuliah : Bahasa Indonesia 

Kode Mata Kuliah : MDU004 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diberi pemahaman tentang berbahasa Indonesia sebagai bahasa 

negara dan bahasa nasional secara baik dan benar untuk menguasai, menerapkan, dan 

mengembangkan IPTEKS, serta iperlukan untuk penulisan karya tulis ilmiah seperti makalah, 

laporan praktek latihan akademik, skripsi, dan lain-lain. 

 

3 Nama Mata Kuliah : Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil 

Kode Mata Kuliah : MDU007 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang sifat kimia dan fisika 

air laut; suhu, salinitas dan densitas air laut; iklim; sumber daya kelautan dan pengelolaannya. 

Tahap penguasaan materi dievaluasi melalui penyelenggaran tugas individu, kelompok serta tes 

unit. 

 

4 Nama Mata Kuliah : Fisika Dasar II* 

Kode Mata Kuliah : PHYS201 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dasar dan wawasan yang lebih 

luas tentang materi dasar listrik dan magnet, cahaya dan optik, serta fisika modern agar dapat 

melanjutkan ke kejenjang berikutnya. Tahap penguasaan mahasiswa dievaluasi selain dengan UTS 

dan UAS juga melalui tugas mandiri. 

 

5 Nama Mata Kuliah : Matematika Dasar II 

Kode Mata Kuliah : PHYS202 
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Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Isi pokok mata kuliah ini memuat pemahaman tentang: Anti turunan: pengertian anti turunan, 

teorema-teorema, dan teknik anti turunan; Integral tentu: jumlah Riemann, teorema-teorema 

integral tentu, dan teorema dasar kalkulus; Aplikasi integral tentu: luas bidang, volume benda putar, 

panjang busur kurva, luas permukaan benda putar, usaha, dan pusat massa; Fungsi logaritma, fungsi 

eksponen, dan fungsi hiperbolik, dan teknik pengintegralan. 

 

6 Nama Mata Kuliah : Pengantar Fisika Komputasi 

Kode Mata Kuliah : PHYS203 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini adalah untuk memperkenalkan penggunaan komputer dalam fisika kepada 

mahasiswa, serta mengembangkan ketrampilan mahasiswa dalam melakukan komputasi fisika 

sederhana dengan menggunakan software-software komputasi fisika melalui software Origin dan 

Matlab sebagai representasi dari software-software yang tersedia. 

 

7 Nama Mata Kuliah : Pengantar Geofisika 

Kode Mata Kuliah : PHYS204 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang  bumi  (morfologi 

bumi, bentuk bumi, material penyusun bumi, lithosfer, gaya pada lithosfer), ruang lingkup 

(geofisika, geologi dan  geodesi), geomorfologi dan mineralogi, batuan, parameter fisis bumi  

dan jenis metode ekplorasi geofisika, metode gravity, metode magnetik, seismologi, seismik 

refraksi dan seismik refleksi, metode geolistrik dan metode elektromagnetik, geodinamik, heat 

flow  dan geokronologi. 
 

8 Nama Mata Kuliah : Pengantar Astronomi dan Kosmologi 

Kode Mata Kuliah : PHYS205 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang konsep fisika terkait 

dengan massa, gas, cahaya dan jarak, langit dan teleskop, sistem koordinat, skala waktu dan 

teleskop, langit dan teleskop, sistem koordinat, skala waktu dan teleskop, hukum-hukum pokok 

mekanika dan astronomi, tata surya dan anggotanya, pengukuran astronomis, bintang dan galaksi. 

Tahap penguasaan materi dievaluasi melalui penyelenggaran tugas individu, kelompok serta tes 

unit. 
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9 Nama Mata Kuliah : Kewirausahaan 

Kode Mata Kuliah : PHYS206 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diberi pemahaman dan menelaah permasalahan tentang konsep 

dasar entrepreneur/kewirausahaan, proses pengembangan bisnis, kreativitas, inovasi, mengelola 

inovasi, dan etika bisnis. Selama masa pembelajaran, mahasiswa akan didorong untuk memiliki 

pengalaman praktis dalam mengembangkan dan mengelola usaha. 

 

SEMESTER III 

1 Nama Mata Kuliah : Fisika Matematika 

Kode Mata Kuliah : PHYS301 

Jumlah SKS : 4 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini menjelaskan konsep dasar berpikir secara deduktif dalam melakukan analisis 

masalah untuk pengembangan maupun penerapan ilmu Fisika melalui pemodelan matematik dalam 

bentuk persamaan aljabar dan kalkulus serta berbagai teknik penyelesaiannya. Secara khusus, mata 

kuliah ini menjelaskan tentang analisis vektor, sistim koordinat kurvalinier ortogonal, bilangan 

kompleks, matriks, deret tak hingga, deret Fourier, persamaan diferensial biasa (PDB) dan 

pendahuluan diferensial parsial. 

 

2 Nama Mata Kuliah : Mekanika 

Kode Mata Kuliah : PHYS302 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini mengkaji tentang sistem kooordinat, hukum Newton tentang gerak usaha dan 

energi, gerak partikel dalam ruang 3D,kerangka acuan non inersia, osilasi dan osilasi teredam, 

gravitasi Newton dan hukum Kepler, gaya sentral, irisan kerucut dan orbit planet, dinamika sistem 

partikel, benda tegar, sudut Euler dan persamaan Euler, Rumusan Lagrange: koordinat umum dan 

batasan (constraint), persamaan Lagrange, partikel tunggal, persamaan Lagrange sistem partikel, 

rumusan Hamilton: fungsi Hamilton, hukum kekekalan, dan persamaan gerak Hamilton. Tahap 

penguasan materi dievaluasi melalui penyelenggaran tes unit dan pemberian tugas. 

 

3 Nama Mata Kuliah : Fisika Modern 

Kode Mata Kuliah : PHYS302 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini memperkenalkan konsep teori reltativitas khusus dan teori kuantum sebagai 
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jawaban terhadap kekurangan fisika klasik yang ternyata tidak berlaku umum. Secara umum materi 

mata kuliah Fisika Modern mencakup teori relativitas dan teori kuantum. Dalam teori relativitas, 

mahasiswa mempelajari prinsip relativitas Galilean dan kekurangannya serta diperlukannya teori 

relativitas khusus Einstein dalam menjawab kekurangan tersebut. Konsukuensi dari teori relativitas 

khusus dipelajari secara menditail mulai dari kinematika relativitas sampai ke dinamika relativitas. 

Dalam teori kuantum mahasiswa mempelajari hasil eksperimen radiasi benda hitam, efek 

fotolistrik, dan efek Compton yang merupakan perintis lahirnya fisika kuantum. Materi ini 

dilanjutkan dengan gelombang materi yang merupakan cikal bakal mekanika gelombang yang 

dibahas sebelum Persamaan Schrodinger serta aplikasinya yang merupakan alat utama dalam 

mempelajari fungsi gelombang.  

 

4 Nama Mata Kuliah : Elektronika Dasar 

Kode Mata Kuliah : PHYS304 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Memahami teori dasar elektronika yang melputi teori Thevenin dan  Norton, arus transien ,dan 

hukum-hukum Kirchhoff, dan kemudian menguasai prinsip-prinsip kerja alat ukur seperti: 

multimeter dan osiloskop serta berbagai peralatan piranti elektronik dan komponen-komponen 

elektronik seperti: resistor, dioda, kapasitor, transistor dan rangkaian listrik sederhana, rangkaian 

seri dan pararel, superposisi, teori Thevenin dan  Norton, arus transien, dioda, transistor, serta 

pengukuran energi gap dalam suatu material semikonduktor. 

 

5 Nama Mata Kuliah : Praktek Elektronika Dasar 

Kode Mata Kuliah : PHYS305 

Jumlah SKS : 1 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah praktek ini dilaksanakan berdasarkan teori elektronika dasar yang telah dipelajari di 

kelas. Mata kuliah ini menerapkan tentang teori dasar elektronika yang meliputi teori Thevenin dan  

Norton, arus transien dan hukum-hukum Kirchhoff, dan kemudian menguasai prinsip-prinsip kerja 

alat ukur seperti: multimeter dan osiloskop serta berbagai peralatan piranti elektronik dan 

komponen-komponen elektronik seperti: resistor, dioda, kapasitor, transistor dan rangkaian listrik 

sederhana, rangkaian seri dan pararel, superposisi, teori Thevenin dan  Norton, arus transien, dioda, 

transistor, serta pengukuran energi gap dalam suatu material semikonduktor.  

 

6 Nama Mata Kuliah : Termodinamika 

Kode Mata Kuliah : PHYS306 

Jumlah SKS : 3 
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Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini mengkaji hubungan antara kalor dan usaha luar pada umumnya, dan pada 

khususnya membahas tentang: termodinamika matematika, kalor dan kalorimetri, fenomena 

transport, hukum ke-nol termodinamika dan termometri, perubahan fase dan persamaan Clausius 

Clapeyron, sistem dan persamaan keadaan sistem, usaha luar, hukum pertama termodinamika, 

hukum kedua termodinamika dan aplikasinya, siklus Carnot dan entropi, dan energi sebagai 

potensial termodinamika, energi bebas, entalpi. Tahap penguasaan materi dievaluasi melalui 

penyelenggaraan tes unit dan pemberian tugas. 

7 Nama Mata Kuliah : Listrik Magnet 

Kode Mata Kuliah : PHYS307 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diberi pemahaman dan menelaah permasalahan tentang interaksi 

elektromagnetik yaitu model interaksi antara benda-benda karena muatan listrik, dan dapat 

diterapkan untuk menjelaskan dasar kerja berbagai peralatan listrik dan magnetik, serta sifat-sifat 

listrik dan sifat magnetik bahan. 

 

8 Nama Mata Kuliah : Fisika Eksperimen* 

Kode Mata Kuliah : PHYS308 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini adalah berorientasi pada pencapaian pemahaman yang baik dalam prinsip-prinsip 

dasar untuk melakukan berbagai tipe eksperimen dalam ilmu fisika. Seperti pengetahuan dan 

kebijaksanaan dalam membuktikan suatu hal secara akurat diperlukan pembuktian eksperimen. 

Eksperimen yang baik selalu menghasilkan data pengamatan, pengukuran dan penelitian yang 

ralatnya < 5%. Karena suatu eksperimen tidak terlepas secara 100% (no error free) dari kesalahan 

eksperimen maka mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pencerahan kepada seluruh 

mahasiswa fisika untuk selalu mempertimbangkan berbagai hal serta pengidentifikasian berbagai 

pengamatan dan penelitian serta pengukuran berbagai besaran fisis secara terstruktur dan sesuai 

dengan teori yang tepat. Berbagai tipe ralat dan penjelasannya serta penerapannya di alam 

dijelaskan di mata kuliah ini. Contoh-contoh berbagai topik eksperimen juga disajikan disertai 

sistim ekspeimen yang perlu dipelajari dan dilakukan untuk menghasikan hasil penelitian dan 

pengamatan yang akurat.  

 

SEMESTER IV 

1 Nama Mata Kuliah : Gelombang dan Optik* 

Kode Mata Kuliah : PHYS401 
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Jumlah SKS : 4 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada matakuliah ini mahasiswa belajar tentang kecepatan gerak gelombang dalam medium 

berdimensi lebih dari satu; gelombang mekanik transversal; kecepatan fase dan kelompok suatu 

gelombang sebagai superposisi berbagai gelombang fasa; gelombang mekanik longitudinal; 

gelombang elektromagnetik. Selain itu, mahasiswa juga perlu memahami tentang perambatan 

diperbatasan dua medium pada pemandu gelombang, serat optik dan medium tak isotrop; 

koherensi, interferensi, difraksi (Fraunhofer dan Fresnel), pola difraksi celah kisi ganda, 

interferometri. 

2 Nama Mata Kuliah : Fisika Eksperimen Lanjut* 

Kode Mata Kuliah : PHYS402 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini adalah berpusat (focused) pada pencapaian penerapan dari berbagai tipe prinsip 

dasar untuk melakukan berbagai tipe eksperimen fisika tingkat lanjut di alam. Seperti gejala alam 

yang aneh atau baru (novel natural phenomena) diperlukan pengetahuan dan kebijaksanaan dalam 

memahami hal tersebut secara akurat dalam pengumpulan data-data serta persiapan teknik atau 

metode analisa sesuai dengan konsep teori yang tepat. Eksperimen fisika tingkat lanjut seperti 

dalam mekanika dan optika lanjutan, fisika kuantum serta sistim nonlinier/chaos akan 

menghasilkan data pengamatan, pengukuran dan penelitian yang ralatnya < 5%. Karena suatu 

eksperimen baik yang sederhana maupun tingkat lanjutan tidak terlepas dari 100% error free baik 

dari kesalahan manusia maupun lingkungan eksperimen, maka mata kuliah ini menuntun 

mahasiswa untuk selalu mempertimbangkan berbagai hal yang mungkin dalam eksperimen, serta 

pengidentifikasian berbagai tipe parameter pengamatan suatu penelitian serta pengukuran secara 

terstruktur dan sesuai dengan teori yang tepat. Berbagai tipe contoh aplikasi penerapan dan 

perancangan eksperimen fisika tingkat lanjut di alam dijelaskan dengan uraian yang tepat.  

 

3 Nama Mata Kuliah : Fisika Matematika Lanjut 

Kode Mata Kuliah : PHYS403 

Jumlah SKS : 4 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini menjelaskan konsep-konsep dasar matematika yang berhubungan dengan kalkulus 

kompleks dan fungsi-fungsi khusus dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam ilmu Fisika. 

Secara khusus, mata kuliah ini menjelaskan tentang kalkulus kompleks, fungsi khas, transformasi 

integral, persamaan diferensial parsial (PDP), ruang vektor kompleks dan pendahuluan analisis 

tensor. 

 

4 Nama Mata Kuliah : Fisika Oseanografi* 
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Kode Mata Kuliah : PHYS404 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada matakuliah ini mahasiswa belajar tentang distribusi suhu, tekanan, salinitas dan densitas air 

laut serta topografi laut. Selain itu, mahasiswa juga perlu memahami kecepaan gelombang laut 

diperairan dangkal dan gelombang diperairan dalam; kecepatan dan model distribusi arus laut 

diperairan dangkal dan arus diperairan dalam; tipe dan dampak pasang surut air laut; dan energi 

gelombang laut. 

 

 

5 Nama Mata Kuliah : Mekanika Analitik 

Kode Mata Kuliah : PHYS405 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini memperkenalkan  dinamika  Lagrange dan Hamiltonian, yang merupakan alternatif 

dari dinamika Newton. Dalam penjabarannya, materi yang diajarkan akan membandingkan metode 

yang dikemukakan oleh Newton dan oleh Lagrange dan Hamiltonian, sedemikian rupa sehingga 

terlihat bahwa metode ini saling melengkapi satu dengan lainnya. Materi kuliah mekanika analitik 

meliputi: vektor, kinematika dalam sistim koordinat kartesius, polar, silinder, dan bola, Hukum 

Newton serta aplikasinya, dan gaya-gaya yang bergantung pada waktu, posisi, dan kecepatan, dan 

dinamika Lagrange dan Hamiltonian.  

 

SEMESTER V 

1 Nama Mata Kuliah : Fisika Kuantum 

Kode Mata Kuliah : PHYS501 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Memahami dan kemudian menguasai konsep fisika yang berskala mikroskopik atau skala mutlak 

(absolute) seperti skala atom dan nuklir serta quark dan partikel elementer lainnya. Mahasiswa juga 

diharapkan dapat mengerti Mekanika Kuantum yang baik dari bagaimana partikel bergerak dengan 

fungsi gelombang tertentu dan bagaimana mereka berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan 

partikel yang berbeda. Latar belakang dari penjelasan mekanika kuantum diawali dengan 

penjelasan fisika atom dan masalah kuantisasi, eigen fungsi dan nilai eigen. Selanjutnya mahasiswa 

harus mampu mengerjakan solusi persamaan Schrodinger untuk keadaan fisis kuantum 1D,  2D 

atau fungsi partikel dengan potensial tertentu dalam interaksinya yang melibatkan waktu, t 

dijelaskan secara mendetail. Untuk mempersiapkan masa depan mereka berbagai cara kuantum 

yang diharapkan dapat dimengerti dan dijelaskan secara singkat seperti metode solusi  fungsi 
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gelombang partikel dengan matriks Heisenberg, metode braket – Dirac, maupun metode abstraksi 

Feynman diintroduksikan dan dijelaskan kaitannya satu dengan lainnya. 

 

2 Nama Mata Kuliah : Biofisika* 

Kode Mata Kuliah : PHYS502 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini berisi beberapa konsep fisika yang diaplikasikan pada fenomena biologi. Konsep-

konsep yang dimaksud antara lain energi dan interaksi atom dan molekul yang semuanya 

diaplikasikan pada sistim Biologi. Materi mata kuliah ini juga diperlengkapi dengan pengetahuan 

pengukuran dalam biofisika yang melibatkan beberapa metode dan peralatan penelitian biofisika.  

3 Nama Mata Kuliah : Fisika Modern Lanjut 

Kode Mata Kuliah : PHYS503 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Materi   yang   dibahas   dalam   perkuliahan ini mencakup: Model atom : model atom Dalton dan 

Thomson, percobaan Rutherford, Teori atom Bohr dan postulat Bohr; Electrical Discharge 

(pelepasan listrik); Atom Hidrogen : persamaan Schrodinger, bilangan kuantum n, l, mi, interpretasi 

fungsi gelombang, harga harap, bilangan kuantum spin, kopel 𝑙 . �̂� ; Spektrum Atom : bilangan 

kuantum, kopling momentum sudut, model vektor dari atom, efek Zeeman dan struktur halus 

spektrum hidrogen, spektrum emisi dan serapan, prinsip Pauli; Sinar X : sifat dan karakteristik 

spektrum sinar X, difraksi sinar X dan persamaan Bragg, spektrum sinar X atom dari unsur, hukum 

Moseley; Pengantar molekul : ikatan kovalen dan ionik, HOMO dan LUMO, simetri dan ikatan 

kimia 

 

4 Nama Mata Kuliah : Metode Penelitian 

Kode Mata Kuliah : PHYS504 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada  mata  kuliah  ini  mahasiswa  belajar  tentang prinsip-prinsip  dan  metode  penelitian  yang  

akan  digunakan  kelak  pada  saat melakukan penelitian skripsi atau penelitian tugas akhir. 

Mahasiswa belajar ilmu dan filsafat dan etika dalam penelitian, konsep dasar penelitian di bidang 

eksakta, mengumpulkan dan mengelola data hasil penelitian dan menyusun proposal penelitian. 

 

5 Nama Mata Kuliah : Fisika Statistik 

Kode Mata Kuliah : PHYS505 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan prinsip dasar ensembel dan fungsi partisi serta 
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formulasi statistik mekanika klasik dan kuantum sebagai deskripsi mikro berserta kaitannya dengan 

deskripsi makro. Secara khusus, mata kuliah ini membahas tentang tinjauan umum termodinamika 

dan statistik, formulasi statistik masalah mekanika, entropi dan temperatur, ensembel dan sistim 

interaktif, mekanika statistik klasik dan statistik kuantum. 

 

6 Nama Mata Kuliah : Fisika Komputasi* 

Kode Mata Kuliah : PHYS506 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada  mata  kuliah  ini  mahasiswa  diberi  pemahaman  dan  menelaah  permasalahan  tentang  

penggunaan  metode  deterministic, penggunaan metode antrian dan metode stochastic dalam 

menggunakan program komputer untuk solusi kasus-kasus fisika. 

7 Nama Mata Kuliah : Fisika Bumi* 

Kode Mata Kuliah : PHYS507 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang  model bumi, teori 

tektonik dan elestisitas, jenis batuan dan mineralogi batuan, seismologi, tsunami dan metode 

eksplorasi, geofisika dan pemrosesan data hingga interpretasi, geotermal dan metode eksplorasi, 

dan gaya berat dan metode eksplorasi. Tahap penguasan materi dievaluasi melalui penyelenggaran 

tugas individu, kelompok serta tes unit. 

 

SEMESTER VI 

1 Nama Mata Kuliah : Fisika Zat Padat 

Kode Mata Kuliah : PHYS601 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah fisika zat padat dimaksudkan untuk memperdalam materi zat padat yang dibahas dalam 

mata kuliah fisika modern dengan membahas deskripsi, struktur kristal, difraksi sinar X, ikatan 

kristal, vibrasi kisi, teori elektron bebas pada metal, teori pita energi, semikonduktor. 

 

2 Nama Mata Kuliah : Praktek Fisika Zat Padat 

Kode Mata Kuliah : PHYS602 

Jumlah SKS : 1 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah fisika zat padat dimaksudkan untuk memperdalam materi zat padat yang dibahas 

karakteristik bahan, suseptibilitas magnetik, tetapan elastik, sifat fatigue bahan. 
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3 Nama Mata Kuliah : Fisika Inti 

Kode Mata Kuliah : PHYS603 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah fisika zat padat dimaksudkan untuk memperdalam materi zat padat yang dibahas dalam 

mata kuliah fisika modern dengan membahas deskripsi, hadronisasi dan inti-model inti, peluruhan  

inti dan partikel, peluruhan melalui interaksi kuat, reaksi inti dan partikel, interaksi kuat dan 

interaksi lemah. 

 

4 Nama Mata Kuliah : Praktek Fisika Inti 

Kode Mata Kuliah : PHYS604 

Jumlah SKS : 1 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah praktikum  fisika inti dimaksudkan untuk memperdalam materi fisika inti; 

konduktivitas listrik, Interferometer Michelson, spektroskopi inti hidrogen, dan e/m elektron.  

 

5 Nama Mata Kuliah : Elektrodinamika 

Kode Mata Kuliah : PHYS605 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Materi yang dibahas  dalam perkuliahan ini mencakup: Konsep dasar medan dan elektromagnetik; 

elektrostatika dan magnetostatika di dalam ruang hampa; medan elektromagnetik yang berubah-

ubah; elektrostatika dan magnetostatika di dalam bahan; gelombang elektromagnetik. 

 

6 Nama Mata Kuliah : Fisika Lingkungan* 

Kode Mata Kuliah : PHYS606 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang keseimbangan 

lingkungan dan faktor-faktor fisika yang dapat mempengaruhi lingkungan, pencemaran lingkungan 

dan penanggulangannya, serta menganalisis dampak lingkungan. 

 

7 Nama Mata Kuliah : Fisika Energi* 

Kode Mata Kuliah : PHYS607 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata  kuliah  ini  mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang energi dan pola 

pemanfaatannya  berdasarkan pada hukum-hukum kekekalan energi mekanik, termodinamika, 

elektromagneti dan dasar-dasar fluida statis dan dinamik, pemanfaatan energi fosil dan non-fosil, 

energi berwawasan lingkungan dan polusi lingkungan, dan rekayasa instalasi daya. Tahap 
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penguasaan mahasiswa dievaluasi selain dengan UTS dan UAS juga melalui tugas individu dan 

kelompok. 

 

SEMESTER VII 

1 Nama Mata Kuliah : Kuliah Kerja Nyata 

Kode Mata Kuliah : MDU008 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini diberikan untuk menjelaskan tentang materi KKN sesuai LPPM UNPATTI 

sebagai penyelenggara. 

 

2 Nama Mata Kuliah : Seminar Fisika** 

Kode Mata Kuliah : PHYS701 

Jumlah SKS : 1 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada matakuliah ini mahasiswa belajar untuk mengidentifikasi tentang permasalahan dalam bidang 

fisika; menyusun latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan merujuk pada 

sistematika dan aturan penulisan yang berlaku; mendeskripsikan tinjauan pustaka atau landasan 

teori dan metode penelitian. Selain itu, mahasiswa juga perlu melalui tahapan evaluasi alur berpikir 

untuk penentuan solusi pada seminar proposal.  

 

SEMESTER VIII 

1 Nama Mata Kuliah : Skripsi 

Kode Mata Kuliah : PHYS801 

Jumlah SKS : 6 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian 

dalam bidang fisika yang terkonsentrasi pada minat fisika instrumentasi, fisika komputasi dan 

modeling, fisika industri dan lingkungan. Memilih metode dan teknik penelitian yang cocok dengan 

permasalahan, menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, serta menuliskan laporan 

penelitian dalam bentuk skripsi. 

 

MATA KULIAH PILIHAN WAJIB 

SEMESTER IV 

1 Nama Mata Kuliah : Fisika Fluida* 

Kode Mata Kuliah : PHYS411 
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Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diberi pemahaman dan menelaah permasalahan tentang pengertian 

fluida dan fluida statis, persamaan gerak  dalam  bentuk  integral,  kinematika  dan  persamaan  

Bernoulli,  aliran  rotasional  dan  irrotasional,  aliran  compresible  dan incompresible, aliran 

viscous, aliran saluran terbuka, turbo mekanik, fisika fluida lingkungan. Tahap penguasan materi 

dievaluasi melalui penyelenggaran tugas individu, kelompok serta tes unit. 

 

2 Nama Mata Kuliah : Mitigasi Bencana* 

Kode Mata Kuliah : PHYS412 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Kuliah ini berisi tentang bencana alam dan non-alam, tahapan mitigasi bencana, manajemen risiko 

bencana, metode prevensi bencana dan manajemen tanggap bencana. Tahap penguasaan mahasiswa 

dievaluasi selain dengan UTS dan UAS juga melalui tugas membuat makalah dan nilai presentasi 

tugas makalah. 

 

3 Nama Mata Kuliah : Biomaterial 

Kode Mata Kuliah : PHYS421 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini berisi tentang pengantar biomaterial, material dari Lipida, material dari karbohidrat 

(pati), nanopartikel logam, biosensor dan sifat mekanik biomaterial sebagai organ pengganti. 

 

4 Nama Mata Kuliah : Fisika Laser 

Kode Mata Kuliah : PHYS422 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar laser, interaksi radiasi dengan atom-atom, 

resonator dan mode laser, mengetahui persamaan rerata laser dan operasi gelombang kontinyu. 

Pengklasifikasian laser berdasarkan material aktif yang meliputi laser zat padat, cair, gas dan 

semikonduktor. Selanjutnya dipelajati pemanfaatan laser dalam kehidupan sehari-hari. 

 

5 Nama Mata Kuliah : Elektronika Digital 

Kode Mata Kuliah : PHYS431 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Prinsip dan konsep dari sistem bilangan, gerbang 

logika, aljabar boole dan peta Karnaugh, flip-flop, register, pencacah dalam rangkaian elektronika 

digital. 
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6 Nama Mata Kuliah : Nanosains dan Nanoteknologi 

Kode Mata Kuliah : PHYS432 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Memahami dan kemudian menguasai konsep fisika yang berskala nanometer (nanophysics) dan 

sistim interaksi nanopartikel (nanochips) dan keunikannya dibandingkan dengan microchips (μm 

particles) dan material bulk. Konsep-konsep dasar fisika tentang fifat-fisat fisis material nano 

seperti masalah ukuran (size), kerapatan partikel (density of states), sifat confinement partikel nano, 

dan karakter fisis lainnya seperti sifat optik, mekanik dan fotonik dijelaskan. Berbagai tipe partikel 

nano yang berupa konduktor, semiconductor, isolator dan superkonduktor, serta nanohybrids 

disajikan sehingga mudah dipahami. Pengantar berbagai sifat fisis sebagai akibat dari interaksi 

partikel nano dengan cahaya (photons) diilustrasikan dan dijelaskan.     

 

SEMESTER V 

1 Nama Mata Kuliah : Fisika Batuan* 

Kode Mata Kuliah : PHYS511 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada matakuliah ini mahasiswa belajar tentang mineral dan batuan baik secara teori maupun belajar 

mengidentifikasi mineral dan batuan. Selain itu,  mahasiswa juga perlu memahami sifat-sifat fisik 

batuan (porositas batuan, mekanisme batuan, tegangan dan regangan, deformasi batuan, elastisitas 

batuan; permeabilitas batuan, densitas batuan, kecepatan gelombang elastis di dalam batuan, 

kemagnetan batuan dan seismisitas batuan).  

 

2 Nama Mata Kuliah : Fisika Eksplorasi* 

Kode Mata Kuliah : PHYS512 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang metode eksplorasi dan 

akuisisi data, metode geolistrik, metode gravitasi dan magnetik, metode elektromagnetik, metode 

seismik, metode radioaktif, teknik sumur bor, pengolahan data dan interpretasi. Tahap penguasan 

materi dievaluasi melalui penyelenggaran tugas individu, kelompok serta tes unit. 

 

3 Nama Mata Kuliah : Instrumentasi Geofisika* 

Kode Mata Kuliah : PHYS513 

Jumlah SKS : 2 
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Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang  Sensor dan 

Pengolahan isyarat sensor, Op-amp untuk penapisan isyarat dan Op-amp untuk pengaturan 

tegangan dan arus, instrumentasi geolistrik, instrumentasi seismik, instrumentasi magnetik, 

instrumentasi induced polarization, instrumentasi elektromagnetik, gravitimeter dan sistem 

telemetri serta tahap penguasan materi dievaluasi melalui penyelenggaran tugas individu, 

kelompok serta tes unit.  

 

4 Nama Mata Kuliah : Bahasa Inggris Sains 

Kode Mata Kuliah : PHYS521 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Tujuan dari mata kuliah ini adalah mengelola pengetahuan bahasa inggris yang telah dipunyai oleh 

para mahasiswa yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan membaca buku teks dan jurnal 

jurnal berbahasa inggris, serta kemampuan menulis kalimat-kalimat sederhana dalam fisika. 

 

5 Nama Mata Kuliah : Fisika Citra 

Kode Mata Kuliah : PHYS522 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah fisika zat padat dimaksudkan untuk memperdalam materi radiologi diagnostik dengan 

X-rays, X-ray transmission computed tomography, aplikasi klinis X-ray computed tomography 

dalam perencanaan radioterapi, diagnostik USG, aspek fisik imaging infrared, pemrosesan citra 

medis. 

 

6 Nama Mata Kuliah : Instrumentasi Nanosains dan Nanoteknologi 

Kode Mata Kuliah : PHYS531 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Memahami dan kemudian menguasai prinsip-prinsip kerja berbagai peralatan seperti SEM, AFM, 

TEM, XRD, UV-Vis spectrometer, Photoluminescence spectrometer, FTIR spectrometer, STM, 

dan sistim setup optik seperti Z Scan, Optical limiting, and Pump-Probe techniques yang 

terintegrasi dengan femtosecond atau attosecond lasers, dan berbagai peralatan advanced lainnya 

untuk mengkarakterisasi dan membuat nanochips dan serta sistim interaksi nanopartikel 

(nanochips) dan keunikannya.   

 

7 Nama Mata Kuliah : Mikrokontroler dan Antarmuka 

Kode Mata Kuliah : PHYS532 
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Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang konsep dan prinsip mikrokontroler, penggunaan 

mikrokontroler, teknik  interfacing, aplikasi dasar mikrokontroler dalam pengukuran parameter 

fisis. 

 

SEMESTER VI 

1 Nama Mata Kuliah : Fisika Gerakan Tanah* 

Kode Mata Kuliah : PHYS611 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang Pengantar fisika gerakan 

tanah tipe gerakan tanah dan aliran debris, gesekan, kohesi dan stabilitas lereng, fluida Newton dan 

non-Newton, mudflow dan aliran debris, fisika media granular, aliran granular dan longsor batu, 

gerakan tanah di lingkungan peculiar/khusus, bentuk lain dari aliran massa gravitasi dengan 

pengaruh potensi bahaya. Tahap penguasaan mahasiswa dievaluasi selain dengan UTS dan UAS 

juga melalui tugas individu dan kelompok. 

2 Nama Mata Kuliah : Geokomputasi* 

Kode Mata Kuliah : PHYS612 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini mengkaji tentang model matematika (akar persamaan, diferensial numerik, integral 

numerik dan penerapan dalam geologi, teknik pengambilan dan pengolahan data geologi, 

penggunaan Sistem Informasi Geografis dan aplikasi di lapangan, dan pembuatan peta 2D dan 3D. 

Tahap penguasaan mahasiswa dievaluasi selain dengan UTS dan UAS juga melalui tugas individu. 

 

3 Nama Mata Kuliah : Fisika Atmosfir dan Klimat* 

Kode Mata Kuliah : PHYS613 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang sistim atmosfir bumi 

dan klimat, termodinamika gas dan aplikasinya, fisika klimat dan kimia, transfer radiatif dan 

konversi moist serta transpor panas lateral, fisika atmosfir dan sirkulasi laut untuk klimat dan 

perubahan iklim. Tahap penguasaan mahasiswa dievaluasi selain dengan UTS dan UAS juga 

melalui tugas individu dan kelompok. 

 

4 Nama Mata Kuliah : Fisika Zat Padat Lanjut 

Kode Mata Kuliah : PHYS621 
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Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah fisika zat padat dimaksudkan untuk memperdalam materi zat padat yang dibahas dalam 

sifat magnet material, sifat dielektrik, superkonduktivitas, superkonduktivitas fenomeno-logis.  

 

5 Nama Mata Kuliah : Optika Modern 

Kode Mata Kuliah : PHYS622 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Cakupan dari mata kuliah optika modern menjelaskan konsep optika fisis  beserta aplikasinya, 

konsep optika yang menggunakan teori fisika modern yang berkaitan dengan perkembangan 

optika terkini beserta aplikasinya. Gambaran pokok dapat dijelaskan sebagai berikut: review 

interferensi dan difraksi, prinsip dasar laser, pandu gelombang, optika fisis dan optika non-linier, 

baik teori maupun aplikasinya. 

 

6 Nama Mata Kuliah : Fisika Kuantum Lanjut 

Kode Mata Kuliah : PHYS623 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Memahami dan kemudian menguasai konsep fisika kuantum yang kompleks dengan melibatkan 

potensial yang nonlinier melalui pemanfaatkan persamaan gelombang nonlinier Schrodinger baik 

yang tunggal maupun yang tergandeng. Kemudian Memahami fisika kuantum lanjut tersebut 

melalui bentukan pasangan dan bentukan anihilasi dalam interaksi berbagai partikel dengan metode 

Dirac-Tomonaga, serta mempelajari konsep dasar supergravitasi, superstring, dan supersimetri. 

Kuliah ini juga mengajarkan berbagai solusi fisika kuantum dengan berbagai tipe metode solusi 

pada persamaan diferensial tergandeng nonlinier Schrodinger, maupun persamaan diferensial 

tergandeng sebanyak n vector nonlinier Schrodinger seperti dengan dengan Zakharoiv-Shabat 

method, Inversed scattering technique, dan maupun Backlund dan solusi Burger equations.  

 

7 Nama Mata Kuliah : Fisika Material 

Kode Mata Kuliah : PHYS624 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah Fisika Material memberikan gambaran dasar memahami bahan, meliputi, jenis, sifat, 

struktur dan kelakuan dari material. 

 

8 Nama Mata Kuliah : Spektroskopi IR* 

Kode Mata Kuliah : PHYS625 

Jumlah SKS : 2 
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Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini untuk memperdalam materi Interaksi radiasi EM dengan materi, metode 

eksperimental, analisis spektrum IR, molekul organik, molekul anorganik dan aplikasi IR. 

 

9 Nama Mata Kuliah : Nano Medis 

Kode Mata Kuliah : PHYS631 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Memahami dan kemudian menguasai prinsip-prinsip dasar cara penggunaan nanomedicine dengan 

detailnya yang meliputi Herbal medicine dan keuntungannya serta kelemahannya, dan juga Normal 

drugs dan keuntungannya serta kelemahannya. Pemahaman topik-topik Aplikasi pengembangan 

teori nanomedicine serta pengunaannya dalam sistim penyembuhan bersifat multitasking seperti 

sistim penyembuhan trinity (1 obat dengan 3 sistim penyembuhan 3 penyakit/ parasites), dan sistim 

penyembuhan 1 obat dengan lebih dari 3 penyakit/ parasites yang berbeda. Dengan menguasai 

teknik fabrikasi nanomedicine dan pengetahuan dasar nanomedicine dan teknologi yang 

mendukungnya seperti penggunaan SEM, AFM, TEM, XRD, UV-Vis spectrometer, 

Photoluminescence spectrometer, FTIP Spectrometer, STM, dan sistim setup optik seperti Z Scan, 

Optical limiting, and Pump-Probe techniques yang terintegrasi dengan femtosecond atau attosecond 

lasers maka diharapkan mahasiswa dapat memiliki bekal untuk meneliti dan mengembangkan riset 

nanomedis dimasa depan mereka.  

10 Nama Mata Kuliah : Fisika Instrumentasi 

Kode Mata Kuliah : PHYS632 

Jumlah SKS : 2 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang konsep dan prinsip mikrokontroler, penggunaan 

mikrokontroler, teknik  interfacing, aplikasi dasar mikrokontroler dalam pengukuran parameter 

fisis. 

 

MATA KULIAH PILIHAN TERARAH 

SEMESTER IV 

1 Nama Mata Kuliah : Mekanika Batuan* 

Kode Mata Kuliah : PHYS413 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang karakteristik dasar 

mekanika batuan, kekuatan geser, tegangan dan perpindahan, klasifikasi massa batuan, investigasi 

tempat, tekanan tanah lateral dan teori konsolidasi, stabilitas lereng, metode numerik dalam 

ekskapasi batuan, dan aplikasi mekanika batuan dalam tambang dan studi kasus. Tahap penguasaan 
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mahasiswa dievaluasi selain dengan unit ujian, dan juga melalui tugas membuat makalah dan nilai 

presentasi tugas makalah. 

 

2 Nama Mata Kuliah : Fisika Sungai dan Danau* 

Kode Mata Kuliah : PHYS414 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata  kuliah  ini  mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang persamaan fisika  

hidrodinamika sungai dan danau, konservasi momentum-cortisitas sudut dan pemodelan turbulensi, 

gelombang linier dan distribusi massa dalam tubuh air di bumi, struktur vertikal arus angin 

terinduksi dan stratifigasi air, fenomenologi koefisien air, proses sedimentasi di sungai dan danau.  

Tahap penguasan materi dievaluasi melalui penyelenggaran tugas individu, kelompok serta tes unit.  

 

SEMESTER V 

1 Nama Mata Kuliah : Fisika Seismik* 

Kode Mata Kuliah : PHYS514 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang teorema dasar elastisitas 

dinamik dan dasar-dasar fisika seismik, gelombang elastis dari sumber titik dislokasi, gelombang 

bidang dalam media homogen dan refleksi dan transmisi di batas bidang, refleksi dan refraksi 

gelombang bola (problem Lamb), gelombang permukaan dalam medium heterogen vertikal, osilasi 

bebas dari  bumi,  gelombang  badan  dalam  media  tergantung  kedalaman,  sumber  seismik  

(fisika  kinematika  dan  dinamika),  prinsip seismometri,  pemodelan  seismik  dan  inversi  bekas  

seismik:  instrumentasi  dasar.  Tahap  penguasan  materi  dievaluasi  melalui penyelenggaran tugas 

individu, kelompok serta tes unit. 

 

2 Nama Mata Kuliah : Petrofisika* 

Kode Mata Kuliah : PHYS515 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata  kuliah  ini  mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang  mineralogi dan 

pengantar petroleum, porositas dan permeabilitas, formasi resistivitas dan kejenuhan air, tekanan 

kapiler dan wettabilitas, aplikasi hukum Darcy, pengaruh stres pada sifat reservoir batuan, interaksi 

fluida-batuan, dan pengukuran petrofisis. Tahap penguasan materi dievaluasi melalui 

penyelenggaran tugas individu, kelompok serta tes unit. 
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SEMESTER VI 

1 Nama Mata Kuliah : Eksplorasi Panas Bumi* 

Kode Mata Kuliah : PHYS614 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada matakuliah ini mahasiswa belajar tentang sistem panas bumi (sistem panas bumi suhu rendah, 

sistem panas bumi suhu sedang, dan sistem panas bumi suhu tinggi); landaian suhu bumi, aliran 

panas, sumber panas bumi; tipe aliran panas bumi (up flow dan out flowup). Selain itu, mahasiswa 

juga perlu memahami dan mempraktekkan beberapa metode yang digunakan dalam eksplorasi 

panas bumi (metode magnetik dan metode gravity); eksplorasi pendahuluan; dan eksplorasi lanjut 

(survei geologi,survei geokimia dan survei geofisika). 

 

2 Nama Mata Kuliah : Eksplorasi Tambang dan Mineral* 

Kode Mata Kuliah : PHYS615 

Jumlah SKS : 3 

Deskripsi Mata Kuliah : Pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang proses pencarian dan 

eksplorasi, pemetaan geologi dalam eksplorasi,  pemetaan  tambang,  penggalian  dan  

perkembangan  bawah  tanah,  pengeboran  secara  umum,  pengeboran  berlian, penggambaran 

Satelit, metode geofisika dan geokimia, dan sistem Informasi Geografis dan database eksplorasi. 

Tahap penguasan materi dievaluasi melalui penyelenggaran tugas individu, kelompok serta tes unit. 
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