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CPMK 

S1 

S6 

S9 

S10 

KU1 

KU3 

 

KU4 

 

 

 

 

KU5 

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;  

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.  

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks  

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan 

atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;  

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, 

menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas 



 
 

 

 

 

 

 

 

P3 

 

KK1 

 

KK2 

akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah matematika, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data;  

Mampu merancang masalah dalam kehidupan sehari-hari kedalam model matematis dan 

menyelesaikannya; 

1. Terampil dalam menagplikasi ilmu statistika dalam kehidupan sehari-hari. 

Terampil menggunakan sofware atatistik dalam menyelesaikan masalah penelitian. 

SUB CPMK 

M1 

 

M2 

M3 

 

M4 

M5 

M6 

 

M7 

 

M8 

M9 

M10 

M11 

 

 

M12 

Mahasiswa menunjukkan sikap bekerjasama, bertanggungjawab, dan bersikap positif terhadap konsep dasar, peran, 

dan fungsi sains  sekolah dasar. 

Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis besaran dan melakukan pengukuran  

Mahasiswa mampu memahami konsep panas dan menguraikan sifat-sifat zat dan perubahan wujud zat melalui 

eksperimen  

Mahasiswa mampu mendeskripsikan , prinsip-prinsip kinematika dan melakukan eksperimennya. 

Mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, dan mempraktekkan gaya newton. 

Mahasiswa mampu mendefinisikan dan menerapkan dalam persoalan sehari-hari serta mampu menjelaskan konsep 

melalui eksperimen 
Mahasiswa mampu mendefinisikan dan menerapkan dalam persoalan sehari-hari serta mampu Momentum, pusat 
massa, dan tumbukan 
Mahasiswa mampu menjelaskan gravitasi universal 
Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip gelombang bunyi 
Mahasiswa mampu menguraikan      sifat-sifat      cahaya      dan membuktikannya dalam eksperimen 
Mahasiswa mampu menguraikan dan mengklasifikasikan serta membuktikan dalam eksperimen tentang listrik statis 
Mahasiswa mampu menguraikan dan mengklasifikasikan serta membuktikan dalam eksperimen tentang listrik 
dinamis 
Mahasiswa mampu menguraikan dan mengklasifikasikan serta membuktikan dalam eksperimen tentang magnet dan 
elektromagnet 
 
 

 

Deskripsi Matakulian ini membahas tentang: makhluk hidup dan kehidupannya, hubungan makhluk hidup dan lingkungannya, pola 



 
 

Singkat MK dan sifat zat, energi, gerak, dan pertumbuhkembangan makhluk hidup, struktur bumi dan alam semesta, hubungan IPA dan 

terapannya dalam kehidupan sehari-hari, berlatih menggunakan berbagai metodologi IPA, berlatih memanfaatkan hasil 

perkembangan ipteks di lingkungan terdekat, dan berlatih memecahkan masalah di lingkungan sekitar dengan cara berpikir  

ilmiah.  Untuk  mengetahui  pencapaian kompetensi tersebut dilakukan berbagai cara dan bentuk assemen, misalnya hasil 

karya, laporan praktikum, membuat karya tulis, unjuk kerja (performance), maupun tes tertulis. Mata Kuliah  Statistika 

Penelitian Guru sekolah dasar ini disajikan selama 16 pertemuan. 

Materi 

Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

1. Jenis-Jenis Besaran dan Melakukan Pengukuran  

2. Konsep Panas dan Menguraikan Sifat-Sifat Zat dan Perubahan Wujud Zat Melalui Eksperimen  

3. Prinsip-Prinsip Kinematika dan Melakukan Eksperimennya. 

4. Menguraikan, dan Mempraktekkan Gaya Newton. 

5. Dinamika, Teorema Usaha & Energi, Dan Pesawat Sederhana 

6. Momentum, Pusat Massa, dan Tumbukan  

7. Gravitasi Universal 

8. Prinsip-Prinsip Gelombang Bunyi 

9. Sifat-Sifat      Cahaya      Dan Membuktikannya dalam Eksperimen 

10. Listrik Statis 

11. Listrik Dinamis 

12. Magnet Dan Elektromagnet 
 

Metode Pembelajaran akan dilakukan dengan strategi student active learning dan Model Pembelajaran berbasis 

Masalah. Dosen akan mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk  aktif mencari dan menemukan 

berbagai konsep yang harus dikuasai. Untuk memenuhi kondisi tersebut, ada 4 kegiatan utama yang akan 

dilaksanakan dalamper kuliahan: 

1. Dosen mempresentasikan (penyajikan) konsep materikuliah dan contoh masalah dengan metode 

ceramah.  

2. Dosen mengarahkan mahasiswa untuk berdiskusi menyelesaikan contoh permasalahan. 

3. Dosen melakukan quiz pencapaian konsep. 

4. Dosen memberikan tugas terstruktur dan mandiri. 

Media Laptop, LCD, Google Classroom, Lark, dan Zoom. 



 
 

Pembelajaran 

Team Teaching La Sisi, S.Pd., M.Pd, Chairan Zibar L. Parisu, S.Pd., M.Pd. 

MK Prasyarat - 

Pustaka 1. Hewitt, Suchocki. 2008. Conceptual Physics 

cience 10
th 

ed. San Fransisco: Pearson  Addison 

Wesley 

2. Tipler, Paul A. 1998. Fisika untuk Sains dan 

Teknik. Jilid 1 (terjemahan). Jakarta: Erlangga 

3. Tipler, Paul A. 1998. Fisika untuk Sains dan 

Teknik. Jilid 2 (terjemahan). Jakarta: Erlangga 

4.  Sumber-sumber lain yang relevan. 

 

 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Minggu 

ke- 

Kemampuan akhir yang 

diharapkan 
Substansi Kajian (materi) 

Kegiatan 

(Strategi/metode) Alokasi 

Waktu 

Media 

Pembelaja

ran 

Bentuk 

dan 

Kriteria 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n (%)  

1. 

Penjelasan Kontrak 

Perkuliahan 

Besaran dan 

Pengukuran 

Merangkum materi 

besaran dan pengukuran 

serta zat dan 

perubahannya. 

• Menggunakan metode ceramah dalam 

menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi untuk 

kajian mendalam. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150  

• Laptop, 

LCD 

• PPT 

 

Tes dan 

non-tes 

2 

2.  

Mahasiswa mampu 

mengidentifikai jenis-

jenis besaran dan 

melakukan pengukuran  
 

jenis-jenis besaran dan 

melakukan pengukuran 

• Menggunakan metode ceramah dalam 

menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi untuk 

kajian mendalam. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ • Laptop, 

LCD 

• PPT 

 

Tes dan 

non-tes 

2 



 
 

Minggu 

ke- 

Kemampuan akhir yang 

diharapkan 
Substansi Kajian (materi) 

Kegiatan 

(Strategi/metode) Alokasi 

Waktu 

Media 

Pembelaja

ran 

Bentuk 

dan 

Kriteria 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n (%)  

3 

Mahasiswa mampu 

memahami konsep panas 

dan menguraikan sifat-

sifat zat dan perubahan 

wujud zat melalui 

eksperimen   

konsep panas dan 

menguraikan sifat-sifat zat 

dan perubahan wujud zat 

melalui eksperimen  
  

• Menggunakan metode ceramah dalam 

menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi untuk 

kajian mendalam. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ • Laptop, 

LCD 

• PPT 

 

Tes dan 

non-tes 

2 

4 

Mahasiswa mampu 

mendeskripsikan , 

prinsip-prinsip 

kinematika dan 

melakukan 

eksperimennya.  

prinsip-prinsip kinematika 

dan melakukan 

eksperimennya.  

• Menggunakan metode ceramah dalam 

menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi untuk 

kajian mendalam. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ • Laptop, 

LCD 

• PPT 

•  

Tes dan 

non-tes 

2 

5 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan, 

menguraikan, dan 

mempraktekkan gaya 

newton.  

Gaya newton. • Menggunakan metode ceramah dalam 

menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi untuk 

kajian mendalam. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ • Laptop, 

LCD 

• PPT 

 

Tes dan 

non-tes 

2 

6 

Mahasiswa mampu 

mendefinisikan dan 

menerapkan dalam 

persoalan sehari-hari 

serta mampu 

menjelaskan konsep 

melalui eksperimen  

Menerapkan dalam 

persoalan sehari-hari serta 

mampu menjelaskan 

konsep melalui eksperimen 

• Menggunakan metode ceramah dalam 

menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi untuk 

kajian mendalam. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ • Laptop, 

LCD 

• PPT 

 

 

Tes dan 

non-tes 

2 



 
 

Minggu 

ke- 

Kemampuan akhir yang 

diharapkan 
Substansi Kajian (materi) 

Kegiatan 

(Strategi/metode) Alokasi 

Waktu 

Media 

Pembelaja

ran 

Bentuk 

dan 

Kriteria 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n (%)  

7 

Mahasiswa mampu 
mendefinisikan dan 
menerapkan dalam 
persoalan sehari-hari 
serta mampu 
Momentum, pusat massa, 
dan tumbukan 
 

Momentum, pusat massa, 
dan tumbukan 

• Menggunakan metode ceramah dalam 

menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi untuk 

kajian mendalam. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ • Laptop, 

LCD 

• PPT 

 

Tes dan 

non-tes 

2 

8 Ujian Tengah Semester (UTS)   1x150’ - Tes 30 

9 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan gravitasi 
universal 
 

Gravitasi universal  • Menggunakan metode ceramah dalam 

menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi untuk 

kajian mendalam. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ • Laptop, 

LCD 

• PPT 

 

Tes dan 

non-tes 

2 

10 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan prinsip-
prinsip gelombang bunyi 
 

Prinsip-prinsip gelombang 
bunyi 

 

• Menggunakan metode ceramah dalam 

menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi untuk 

kajian mendalam. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ • Laptop, 

LCD 

• PPT 

 

Tes dan 

non-tes 

2 

11,12 

Mahasiswa mampu 
menguraikan      sifat-
sifat      cahaya      dan 
membuktikannya dalam 
eksperimen 
 

Menguraikan      sifat-sifat      
cahaya      dan 
membuktikannya dalam 
eksperimen 

  

• Menggunakan metode ceramah dalam 

menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi untuk 

kajian mendalam. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

1x150’ • Laptop, 

LCD 

• PPT 

 

Tes dan 

non-tes 

2 

      13 

Mahasiswa mampu 
Mahasiswa mampu 
menguraikan dan 
mengklasifikasikan serta 
membuktikan dalam 

 Listrik Statis 
 

• Menggunakan metode ceramah dalam 

menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi untuk 

kajian mendalam. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

2x150’ • Laptop, 

LCD 

• PPT 

 

Tes dan 

non-tes 

2 



 
 

Minggu 

ke- 

Kemampuan akhir yang 

diharapkan 
Substansi Kajian (materi) 

Kegiatan 

(Strategi/metode) Alokasi 

Waktu 

Media 

Pembelaja

ran 

Bentuk 

dan 

Kriteria 

Penilaian 

Bobot 

Penilaia

n (%)  

eksperimen tentang 
listrik statis 
 

14 

Mahasiswa mampu 
menguraikan dan 
mengklasifikasikan serta 
membuktikan dalam 
eksperimen tentang 
listrik dinamis 
 

Listrik Dinamis • Menggunakan metode ceramah dalam 

menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi untuk 

kajian mendalam. 

• Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

2x150’ • Laptop, 

LCD 

• PPT 

 

Tes dan 

non-tes 

2 

15 

Mahasiswa mampu 
menguraikan dan 
mengklasifikasikan serta 
membuktikan dalam 
eksperimen tentang 
magnet dan 
elektromagnet 

 

Magnet Dan Elektromagnet • Menggunakan metode ceramah dalam 

menjelaskan materi. 

• Menggunakan metode diskusi untuk 

kajian mendalam. 

Memberikan tugas terstruktur dan 

mandiri. 

2x150’ • Laptop, 

LCD 

• PPT 

 

Tes dan 

non-tes 

2 

16 Ujian Akhir Semester (UAS)  - 1x150’ - Tes 40 

 

Mengetahui            Kendari, …. Februari 2020 

Dosen Pengampu 1                      Dosen Pengampu 2 

 

 

 

 

 

Arna Juwairiyah, S.Pd., M.Pd.                     La Sisi, S.Pd.,M.Pd. 
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BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C, ATAU D PADA JAWABAN YANG BENAR! 
1. Berdasarkan gambar tersebut, terjadi perubahan wujud dari benda . . . . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. cair menjadi gas     c. gas menjadi cair 
b. padat menjadi gas  d. cair menjadi padat 

2. Peristiwa berikut yang menunjukkan adanya peristiwa menguap adalah . . . . 
a. es di dalam gelas dibiarkan lama kelamaan permukaan luar gelas terdapat titik-

titik air 
b. kapur barus yang disimpan dalam lemari lama-kelamaan akan habis 
c. es yang dipanaskan lama-kelamaan akan menjadi air 
d. bensin dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis 

3. Perhatikan sifat zat berikut 
1.Bentuk dan volumenya mudah berubah 

2.Gaya tarik antar molekul sangat lemah 

3.Gerak molekulnya terbatas 

4. Sukar menempati ruang kosong 

Sifat fisik gas ditunjukkan oleh .... 

a. 1 dan 2         c. 1 dan 3 
b. 2 dan 3         d. 2 dan 4 

4. Perhatikan sifat zat berikut! 
1.Gaya tarik antar molekul sangat lemah 

2.Partikelnya bergetar dan berputar pada tempatnya 

3.Bentuk dan volumenya tetap 

4.Bentuk tetap tetapi volumenya selalu berubah 

Sifat fisik benda padat ditunjukkan oleh .... 

a. 1 dan 2         c. 1 dan 3 
b. 2 dan 3         d. 2 dan 4 

5. Perubahan wujud zat dari cair menjadi padat disebut .... 
a. Mencair            c. menguap 
b. Mengembun     d. Membeku 

 
 
 



 
 

6. Kegiatan yang menunjukkan perubahan wujud mengkristal adalah.. 
a. pembuatan es krim cokelat 
b. pembuatan gula jawa dari nira kelapa 
c. kapur barus yang dibiarkan di udara terbuka akan mengecil dan habis 
d. pembuatan es kering dari gas karbondioksida 

7. Perubahan wujud yang terjadi pada kegiatan pembuatan garam adalah.... 
a. Mencair              
b. Menguap 
c. Mengkristal        
d. Membeku 

8. Ibu lupa menutup botol parfum dan lama-kelamaan parfum dalam botol semakin 
berkurang. Perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah .... 
a. Mencair              
b. Mengembun 
c. Menguap            
d. Membeku 

9. Saat ibu merebus kacang hijau dengan panci tertutup, Anita membuka tutup panci 
dan di tutup panci terdapat butiran-butiran air. Butiran-butiran air yang terdapat di 
tutup panci tersebut berasal dari peristiwa …. 
a. Mencair   
b. menguap 
c. Mengembun  
d. mendidih 

10. Perubahan uap menjadi cair terjadi pada peristiwa.... 
a. Kamper yang disimpan 
b. Nafas yang dihembuskan ke kaca 
c. Air yang di masak sampai mendidih 
d. Es batu yang disimpan di udara terbuka 

11. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. 
Kegiatan yang memanfaatkan proses perubahan wujud benda dari cair menjadi 
padat adalah proses pembuatan es krim. Contoh peristiwa yang menunjukkan 
proses penyubliman yaitu... 
a. gelas retak ketika diisi air panas 
b. baju di jemuran kering ketika cuaca panas 
c. balon pecah ketika terpapar panas matahari 
d. kamper habis karena berada di tempat terbuka. 

12. Di bawah ini yang tidak termasuk benda adalah …. 
a. Air    
b. Batu 
c. Cahaya   
d. Kayu 

13. Mencair adalah perubahan wujud zat dari ... menjadi .... 
a. padat gas  
b. cair padat 
c. gas cair   
d. padat cair 

 
 
 
 
 
 



 
 

14. Perubahan wujud benda dari ... ke cair 
 

 

 

 

 

a. Padat   
b. Cair 
c. Gas   
d. Padat gas 

15. Zat yang terdapat di dalam gambar mempunyai sifat .... 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. bentuk tetap volume tetap        
b. bentk tetap volume berubah 
c. bentuk berubah volume tetap   
d. bentuk berubah volume berubah 

 
 
 

...................SELAMAT BEKERJA................ 
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A. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR! 
1. Sebutkan dan jelaskan kegiatan yang dapat merubah sifat dan bentuk benda !:     

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

2. Sebutkan contoh perubahan benda yang bersifat sementara dan tetap! Masing-masing 
3!: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

3. Sebutkan dan jelaskan macam-macam peristiwa perubahan benda!  : 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

4.  Sebutkan faktor penyebab perubahan pada benda!  : 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

5.  Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik!: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

...................SELAMAT BEKERJA................ 

 

 


