
 

 

Fakultas/Program Studi : PASCASARJANA/ MAGISTER PENDIDIKAN IPA 

Semester/TahunAkademik : Genap 

Kode/Mata Kuliah /Kelas/SKS  : 550007-55R3RA 

DosenPengampu : Irna Farikhah, S.Pd., M.Sc., Ph.D 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas mengenai gravitasi universal, gerak dan posisi benda langit. Struktur bumi dan system 

tata surya, asteroid dan komet, bintang dan dinamikanya, galaksi dan alam semesta.  

CPMK : CPMK 1 Menguasai konsep, prinsip, dan prosedur dasar biologi berkaitan dengan  

Ilmu pengetahuan Bumi dan Antariksa (IPBA) 

CPMK 2 Mengimplementasikan konsep, prinsip, IPBA untuk  

Menganalisis fenomena alam di alam semesta melalui IPBA melalui kompetensi 

dengan dilandasi nilai-nilai akademik. 
 

 

 

MINGGU 

KE- 

SUB UNIT CAPAIAN PEMBELAJARAN 

MATAKULIAH 
METODE PEMBELAJARAN TANGGAL PERKULIAHAN 

1 Pendahuluan, Deskripsi dan RPS IPBA Ceramah, presentasi dan Tanya 

jawab 

27-03-2021 

2 Grafitasi Universal meliputi hukum Keppler dan Grafitasi 

Newton 

Ceramah, presentasi dan Tanya 

jawab 

03-04-2021 

3 Sistem dua benda langit, pengaruh grafitasi terhadap bentuk 

bumi, pasang surut dan orbit planet. 

Ceramah, presentasi dan Tanya 

jawab 

10-04-2021 

4 Gerak dan Posisi Benda langit meliputi gerak semu harian dan 

tahunan matahari, posisi dan penampakan bulan, gerhana 

bulan dan matahari  

Ceramah, presentasi dan Tanya 

jawab 

17-04-2021 

5 Struktur bumi meliputi interior bumi, litosfer, lempeng 

tektonik dan gempa bumi 

Ceramah, presentasi dan Tanya 

jawab 

24-04-2021 



6 Struktur bumi meliputi hidrosfer, atmosfer, dan medan magnet 

bumi 

Ceramah, presentasi dan Tanya 

jawab 

01-05-2021 

7 Sistem Tata surya meliputi asal mula tata surya dan anggota 

sistem tata surya 

Ceramah, presentasi dan Tanya 

jawab 

08-05-2021 

8 UTS 

 

- 15-05-2021 

9 Sistem tata surya meliputi Matahari, Planet, Satelit dan 

medium antar planet. 

Ceramah, presentasi dan Tanya 

jawab 

22-05-2021 

10 Asteroid dan Komet meliputi orbit dan keadaan fisis asteroid Ceramah, presentasi dan Tanya 

jawab 

29-05-2021 

11 Bintang dan dinamikanya meliputi matahari sebagai bintang, 

jarak dan gerak bintang 

Ceramah, presentasi dan Tanya 

jawab 

06-06-2021 

12 Bintang dan dinamikanya meliputi klasifikasi bintang dan 

riwayat hidup bintang 

Ceramah, presentasi dan Tanya 

jawab 

13-06-2021 

13 Galaksi dan alam semesta meliputi klasifikasi galaksi dan 

galaksi bima sakti 

Ceramah, presentasi dan Tanya 

jawab 

20-06-2021 

14 Galaksi dan alam semesta meliputi kosmologi, Quasar dan 

kosmik 

Ceramah, presentasi dan Tanya 

jawab 

27-06-2021 

15 Lubang Hitam (Black Hole) Ceramah, presentasi dan Tanya 

jawab 

04-07-2021 

16 UAS 

 

- 11-07-2021 
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Penugasan 

 

Membuat Makalah dan mempresentasikannya 

  



  

1. KriteriaPenilaian Akhir : 

 
Nilai 

Angka 
Sebutan Nilai 

Huruf 
85 - 100 Sangat Baik A 
75 – 84.9 Antara Sangat Baik dan Baik B+ 
70 – 74.9 Baik B 
65 – 69.9 Antara Baik dan Cukup C+ 
60 – 64.9 Cukup C 
55 – 59.9 Antara Cukup dan Kurang D+ 
50 – 54.9 Kurang D 
0 – 49.9 Gagal E 

 

 

Tata Tertib Perkuliahan 

 

1. Dosen 

a. Wajib hadir tepat waktu. 

b. Terlambat> 15 menit, kuliahbatal, mahasiswa tercatat hadir/mengisi Daftar Hadir, kecuali ada 

kesepakatan lain antara dosen dan mahasiswa. 

c. Siap dengan Kurikulum, Silabus, dan SAP, terlampir. 

d. Mengisi Daftar Hadir ,Jurnal Perkuliahan dan Berita Acara Perkuliahan. 

e. Melaksanakan UTS setelah 7 (tujuh) pertemuan perkuliahan. 

f. Melaksanakan UAS setelah 15 (lima belas) kali pertemuan/perkuliahan. 

g. Mengevaluasi/mengoreksi dan mengumumkan hasil UTS dan UAS secara transparan. 

h. Menanggapi secara positif keberatan mahasiswa atas penilaian dosen. 

i. Siap dan terbuka untuk dihubungi mahasiswa dalam batas-batas kewajaran dan kesopanan, 

terkait  dengan perkuliahan. 

j. Berhak memberikan sanksi akademik, dan/atau administratif  kepada mahasiswa yang bersikap 

dan/atau bertindak indisipliner dalam batas-batas kewajaran. 



k. Melakukan inventaris atau identifikasi kondisi fasilitas internet mahasiswa 

l. Menyiapkan perkuliaha nsecara synchronous untuk penanaman konsep materi. Minimal 20 

menit dan Maksimal 40 menit dengan platform LMS SIP dana tau Google Meet. 

m. Menyiapkan form absensi perkuliahan (attendance) seperti melalui presensi di Sistem Informasi 

Perkuliahan (SIP). 

n. Memfasilitasi berbagai akses perkuliahan daring 

o. Mengisi Form Berita Acara Perkuliahan 

 

2. Mahasiswa 

a. Wajib hadir tepat waktu; keterlambatan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan bersama. 

b. Wajib hadir minimal 75% jumlah pertemuan yang dilaksanakan dengan dosen. 

c. Kehadiran kurang dari 75% sebagaimana ketentuan nomor 2, mahasiswa tidak berhak 

mengikuti ujian akhir  semester. 

d. Ijin, diperhitungkan sebagai tidak hadir kecuali tugas dari lembaga; sakit berat dapat 

dipertimbangkan. 

e. Wajib mengisi Daftar Hadir dengan tanda tangan mahasiswa atau dosen mengisi dengan 

contreng (atau secara on line) 

f. Wajib memenuhi semua tugas dan kewajiban yang diagendakan oleh dosen. 

g. Dapat mengajukan keberatan atas penilaian dosen. 

h. Dapat menghubungi dosen untuk urusa nperkuliahan dalam batas-batas kewajaran dan 

kesopanan. 

i. Siap menerima sanksi akademik dan/atau administrative dari dosen atas sikap dan/atau 

tindakannya yang indisipliner. 

j. Wajib memakai sepatu, berpakaian seragam sesuai peraturan, rapi dan sopan. 

k. Wajib mengaktifkan video selama synchronous. 

l. Mengisi form daftar hadirber dasar link platform yang disediakan oleh dosen. 



m. Melaporkankepada PJ dan dosen Ketika mengalamipermasalahanjaringan internet 

 

Tambahan Kesepakatan Kontrak 

Kuliah 

 

Hal-hal yang belum tercantum dalam Kontrak Perkuliahan ini, dan muncul selama dalam proses perkuliahan 

dapat diatasi/diputuskan berdasarkan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. 

Identitas Komting 

 

NPM Komting 

Nama Komting 

No. Handphone 

Username 

: 

: 

: 

: 

 

 

 

Semarang, ……………. 

Mengetahui, 

DosenPengampu 

 

 

 

Komting/PJ Mata kuliah 

 

 

 

 

 

 

 


