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SAMBUTAN 
KAPRODI PENDIDIKAN FISIKA

FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

     “Selamat datang di kampus hijau” kami ucapkan kepada mahasiswa baru Program Studi 
Pendidikan Fisika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Kristen Satya Wacana 
Salatiga. Semoga kota Salatiga HATI BERIMAN (seHAt terTIb BERsih Indah aMAN) yang 
sejuk dapat memotivasi anda dalam belajar, sebagai proses untuk meraih impian anda.

     Sebagai mahasiswa baru, anda perlu mengetahui segala sesuatu yang ada di prodi 
Pendidikan Fisika, seperti visi, misi, tujuan, kurikulum, deskripsi, mata kuliah, daftar alir 
pengambilan mata kuliah, fasilitas, peraturan - peraturan akademik, kemahasiswaan, proful 
dosen dan peluang kerja. untuk itulah katalog ini dibuat dengan tujuan membekali anda 
dalam merencanakan studinya sehingga dapat lulus tepat waktu.

     Lulusan Program Studi Pendidikan Fisika diharapkan menjadi guru Fisika Professional 
yang mampu mengajar Fisika dengan menanamkan konsep - konsep Fisika yang mudah 
dipahami oleh peserta didik melalui berbagai metode pembelajaran yang menarik dan 
menantang. Peserta didik juga belajar mengembangkan media pembelajaran dengan 
memanfaatkan teknologi digital

     Peminat siswa belajar fisika memang sedikit, sementara kebutuhan guru fisika sangat 
banyak. hal positifnya adalah tidak banyak pesaing dalam mencari kerja. untuk 
menggambarkan keadaan ini Prodi Pendidikan Fisika menciptakan sebuah logo:

Anda itu bagaikan Mutiara, cantik, anggun, menarik, langka, bernilai tinggi, dan dicari banyak orang

Selamat Belajar, Semoga Sukses

Dra. Marmi Sudarmi, M.Si
Kaprodi Pendidikan Fisika
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: Dra. Hartati Soetjipto, M.Sc
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PROFIL
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

        Sebagai Fakultas yang utuh, Fakultas Sains dan Matematika haruslah 
mempunyai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. Visi Fakultas Sains dan 
Matematika (FSM) adalah menjadi Fakultas unggulan nasional yang 
memiliki komunitas akademis harmonis, berdaya cipta serta peka terhadap 
perubahan, berlandaskan nilai -  nilai kristiani, berintegritas, dan memiliki 
kompetensi pada bidang sains dan matematika dalam melayani bangsa 
dan negara.

Misi FSM adalah

1. Menyelenggarakan komunitas akademik yang harmonis, 
    berkualitas, dan profesional.

2. Menyelenggarakan Tridharma bermutu tinggi dalam bidang 
    sains dan matematika.

3. Menjadi mitra penting bagi pemerintah dan pelaku usaha 
    dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
    produk Tridharma.

4. Mencetak lulusan berkompetensi sains dan matematika 
    yang beretika ilmiah dan berbudaya tinggi.
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Berdasarkan Visi dan Misi di atas maka seluruh kegiatan FSM dilaksanakan secara 
terpadu untuk mencapai tujuan FSM, yaitu:

1. Menjadi fakultas swasta unggulan, berdaya cipta dan bereputasi nasional sebagai
    komunitas akademik yang harmonis.

2. Menghasilkan sarjana berjiwa pemimpin serta tanggap dalam pelayanan kepada
    gereja, bangsa dan  negara.

3. Menjadi radar dalam berbagai perubahan situasi yang membutuhkan campur 
    tangan sains dan matematika.

4. Menginovasikan sains dan matematika serta aplikasinya berlandaskan nilai-nilai
    kristiani.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian alam melalui
    pengembangan dan penerapan sains dan matematika sebagai perwujudan
    Pengabdian kepada Masyarakat, dengan bekerja sama dengan pemerintah dan
    pelaku usaha.

Selanjutnya, sasaran FSM UKSW adalah :

1. FSM UKSW masuk dalam fakultas swasta nasional berperingkat 10 besar dalam
    bidang sains dan matematika di Indonesia.
 
2. Semua program studi di FSM terakreditasi A oleh BAN - PT.

3. Terwujudnya competency based, student centered, dan research based learning
    yang berkualitas sehingga FSM berdaya saing nasional dan internasional.

4. Jumlah publikasi ilmiah nasional terakreditasi dan internasional yang bereputasi 
    minimal 2 publikasi per dosen per tahun.

5. Terwujudnya inovasi dan aplikasi sains dan matematika di daerah dan pada
    kelompok marginal.

6. Lulusan FSM menjadi pemimpin di berbagai daerah di Indonesia yang berciri
    tanggap dalam pelayanan kepada gereja, bangsa, dan negara.

7. Mempunyai Perjanjian Kerja Sama yang aktif dengan Pemerintah dan atau Pelaku
    Usaha.

PROFIL
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
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PROFIL
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

8. Bekerjasama  dengan  Pelaku  Usaha  untuk  menanamkan
    jiwa entrepreneur  dan mengembangkan produk inovasi.

9. Lulusan  yang  peduli  akan  GESI  (gender  equality  and
    social  inclusion)  dalam kehidupan bermasyarakat dan
    bernegara

10. Menyiapkan  SDM  yang  cukup  dari  segi  kualitas  dan
      kuantitas  (minimal  50% berpendidikan  S3  dan  minimal
      70% mempunyai jafa  L,  LK  dan  GB)  untuk
      pengembangan keilmuan dengan  pembukaan program S2
      Pendidikan Sains. pembukaan program S2 Pendidikan
      Sains. 

11. Sarana  dan  Prasarana  laboratorium  yang  makin
      meningkat  agar  animo  calon mahasiswa makin
      meningkat.

12. Alumni  makin  peduli  kepada  almamater  dalam
      pengembangan  fasilitas  dan peningkat animo calon
      mahasiswa. 

13. Mahasiswa  yang  makin  berprestasi  dalam  pemilihan
      mahasiswa  berprestasi, olimpiade (ONMIPA), PKM serta
      kegiatan professional skil lainnya. 

14. Mahasiswa  yang  mampu  mengembangkan  diri  dalam
      kepemimpinan  dan humanistik skil sehingga menjadi
      calon pemimpin yang holistik. 
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PROFIL
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

     Berikut ini adalah daftar dekan FSM dari tahun 1992 sampai 
sekarang :

     1. Prof.  Dr. K. H. Timotius 1992-1997

     2. Dr. Chr. H. Sumarga, 1997-2002

     3. Dr. rer.nat.  Agustinus Ign. Kristijanto, 2002-2004

     4. Dr. K. H. Timotius, 2004-2005.

     5. Dra. Lusiawati, 2005-2009 dan 2009-2012.

     6. Dr. Suryasatriya Trihandaru, M. Sc.nat., 2013-2017.

     7. Dr. Adi Setiawan, M. Sc., 2017 sampai sekarang.
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ARAH DAN KEBIJAKAN
DEPARTEMEN 

SAINS DAN PENDIDIKAN SAINS

Visi

Menjadi departemen yang unggul dan memiliki komunitas akademis harmonis, berdaya 
cipta serta peka terhadap perubahan berlandaskan nilai - nilai kristiani, berintegritas, 
serta memiliki kompetensi pada bidang sains dan pendidikan sains dalam melayani 
bangsa dan negara

Misi

1.  Menyelenggarakan komunitas akademik di tingkat departemen yang harmonis,
     peka terhadap perubahan, berkualitas dan profesional

2.  Menyelenggarakan Tridharma bermutu tinggi dalam bidang sains dan pendidikan
     sains

3.  Menjadi mitra penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha
     dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk tridharma.

4.  Menjadi institusi yang menghasilkan lulusan berkompetensi sains dan pendidikan
     sains yang beretika kristiani, beretika ilmiah, dan berbudaya tinggi

Tujuan

1.  menjadi departemen unggulan, berdaya cipta (creative minority) dan bereputasi
     nasional sebagai komunitas akademik yang harmonis

2.  menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin serta peduli pelayanan kepada gereja,
     bangsa, dan negara

3.  menjadi radar dalam berbagai perubahan situasi yang membutuhkan campur
     tangan sains dan pendidikan sains

4.  menginovasikan sains dan pendidikan sains serta aplikasinya berlandaskan nilai -
     nilai kristiani.

5.  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian alam melalui penerapan
     sains dan pendidikan sains sebagai perwujudan pengabdian kepada masyarakat
     dengan jiwa entrepreneur
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Strategi

1.   semua program studi di Departemen Sains dan Pendidikan Sains FSM
      UKSW terakreditasi oleh BAN-PT

2.   menaikkan rekognisi departemen melalui diseminasi karya cipta dan 
      pendidikan sains untuk masyarakat dan industri yang dilaksanakan secara 
      terprogram

3.   mendorong agar setiap tahun jumlah publikasi ilmiah nasional dan 
      internasional yang bereputasi minimal 2 publikasi per dosen

4.   menyiapkan SDM yang cukup dari segi kualitas dan kuantitas (minila 70%
      berpendidikan S3 dan minimal 90% mempunyai JaFA L, LK dan GB) 
      untuk pengembangan keilmuan dengan pembukaan program s2 
      Pendidikan Sains,

5.   menyiapkan sarana dan prasarana Laboratorium yang semakin 
      meningkat agar animo calon mahasiswa semakin meningkat

6.   menerapkan perkuliahan dengan pendekatan competency based, student 
      centered, dan research based learning yang berkualitas

7.   mendorong mahasiswa untuk makin berprestasi dalam pemilihan 
      mahasiswa berprestasi, kompetensi nasional, PKM serta kegiatan 
      professional skill yang lain

8.   memfasilitasi mahasiswa untuk pengembangan diri dalam kepemimpinan 
      dan humanistic skill sehingga menjadi calon pemimpin yang holistic

9.   menjalin komunikasi dengan alumni agar semakin peduli kepada 
      almamater dalam pengembangan fasilitas dan peningkatan animo calon 
      mahasiswa

ARAH DAN KEBIJAKAN
DEPARTEMEN 

SAINS DAN PENDIDIKAN SAINS
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PROFIL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

VISI

Menjadi program studi yang unggul dalam Tri Dharma, Kreatif, dan inovatif 
dalam metode pembelajaran, serta aktif bekerja sama dengan Pemerintah 
dan institusi pendidikan dalam memajukan masyarakat

MISI

1.    Menyelenggarakan proses pembelajaran dengan mengoptimalkan 
       pemanfaatan teknologi melalui pelayanan dengan komitmen terhadap 
       pembelajaran sepanjang hayat

2.    Mengembangkan penelitian pendidikan berkelas internasional yang 
       ditunjukkan melalui publikasi pada jurnal internasional bereputasi, 
       perolehan hak cipta, dan paten

3.    Melaksanakan program - program bagi masyarakat yang berbasis 
       penelitian untuk meningkatkan profesionalisme guru fisika

4.    Membina dan mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan 
       di dalam dan di luar negeri yang mendorong mutu penyelenggaraan 
       Program Studi Pendidikan Fisika di UKSW

MOTO

Sedikit Ada namun Berharga
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KURIKULUM
PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN FISIKA 



KURIKULUM PENDIDIKAN FISIKA

Semua mahasiswa UKSW perlu mempelajari dan memahami sistem akademik 
yang diterapkan di UKSW. untuk itu para mahasiswa diwajibkan membaca dan 
memahami kurikulum agar dapat merencanakan dan menjalani studinya secara 
baik dan benar, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan studinya tepat waktu. 
dalam kegiatan akademik, FSM menerapkan sistem semester, yang terdiri dari 
semester ganjil, semester genap, dan semester antara. mahasiswa diwajibkan 
menempuh sedikitnya 144 SKS selama kruang lebih 4 tahun. pedoman serta 
rambu - rambu pelaksanaan dan pengembangan kurikulum pada program studi 
Pendidikan fisika FSM UKSW, seperti berikut ini:

Dx100
Dx101
Dx102
Dx103
Dx201
Dx301

Pendidikan Agamawi
Pancasila
Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia
Personality
Berpikir Kritis
Pengembangan diri

2
2
2
2
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
3
3
3

2
2
2
2
3
3
3

Kode Matakuliah SKS
Teori

SKS
Praktik

SKS
Akademik

SKS
Bayar

Dx402
Dx403
Dx404
Dx405

Kesehatan Masyarakat
Olah Raga dan Rekreasi
Manajemen dan Kepemimpinan
Pengantar Psikologi
Kelompok Ilmu Sosial
Economic Activities
Pengantar Sejarah
Pengantar Antropologi
Pengantar Ilmu Politik

Dx501
Dx502
Dx503
Dx504

3 0 33

Kelompok Matematika dan Sains
Pengantar Matematika
Ilmu Lingkungan
Pengantar Biologi
Pengantar Kimia
Physics in Everyday Life

Dx601
Dx602
Dx603
Dx604
Dx605

3 0 33

11



KURIKULUM PENDIDIKAN FISIKA

Kode Matakuliah SKS
Teori

SKS
Praktik

SKS
Akademik

SKS
Bayar

Dx701
Dx702
Dx705

Kelompok Bahasa dan Budaya
Pengenalan Bahasa Inggris
Pengantar Bahasa & Budaya Jepang
Pengantar Bahasa & Sastra Jawa
Kelompok Seni
Pengantar Seni Musik
Layout Design
Dasar - Dasar Fotografi

3 0 33

Dx707
Dx709
Dx712

2 0 22

Kode Matakuliah SKS
Teori

SKS
Praktik

SKS
Akademik

SKS
Bayar

Matakuliah Wajib Fisika

fa012
fa031
fa021
fa033
fa042
fa032
fa067
fa045
fa051
fa063
fa041
fa071
fa068
fa069
fa084
fa077
fa097
fa072

Fisika Matematika 1
Fisika Matematika 2
Mekanika 1
Mekanika 2
Getaran Gelombang
Optika Geometri
Optika Gelombang
Listrik Magnet
Thermodinamika
Fluida
Fisika Eksperimen 1
Fisika Eksperimen 2
Fisika Modern 1
Fisika Modern 2
Fisika Inti
Elektronika
Instrumentasi
Fisika Komputasi 1

2
4
2
3
1
2
2
3
2
2
0
0
3
3
3
2
2
1

0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
2
2
0
0
0
1
1
1

2
4
4
3
3
4
4
5
4
2
4
4
3
3
3
4
4
3

2
4
3
3
2
3
3
4
3
2
2
2
3
3
3
3
3
2
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KURIKULUM PENDIDIKAN FISIKA

Kode Matakuliah SKS
Teori

SKS
Praktik

SKS
Akademik

SKS
Bayar

Matakuliah Wajib Pendidikan Fisika

fa022
fa043
fa052
fa066
fa090
fa075
fa095
fa082
fa054
fa093
fa108
fa109
fa777
fa778
fa779

Psikologi Pendidikan & Pembelajaran
Pendekatan Ilmiah Pemb Fisika
Strategi Pembelajaran Fisika
Media Pembelajaran
Assesment & Evaluasi Pembelajaran
Telaah Kurikulum 
Manajemen Pendidikan
Remidiasi Miskonsepsi Fisika
Magang Pendidikan Fisika 1
Magang Pendidikan Fisika 2
Pra Magang 3 Pendidikan Fisika
Magang 3 Pendidikan Fisika
Rancangan Riset
Riset Pendidikan Fisika
Publikasi Karya Ilmiah

3
3
3
3
3
3
2
3
6
6
4
8
4
6
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
2
3
6
6
4
8
4
6
2

3
3
3
3
3
3
2
3
6
6
4
8
4
6
2

Kode Matakuliah SKS
Teori

SKS
Praktik

SKS
Akademik

SKS
Bayar

Matakuliah Pilihan Pendidikan Fisika

fa079
fa111
fa087
fa114
fa112
fa115
fa113
fa116
fa089
fa118
fa083
fa098
fa780

Animasi Sains
Spektroskopi
Akustika
Fisika Lingkungan Terapan
Mikromagnetik
Rekayasa Alat Fisika
Astronomi
Biologi SMP
Sejaah Fisika
Elektronika Lanjut
Fisika Komputasi 2
Fisika Kuantum
Microteaching in English

1
2
2
1
2
0
3
3
2
2
1
3
2

1
1
0
1
1
2
0
0
0
1
1
0
0

3
4
2
3
4
4
3
3
2
4
3
3
2

2
3
2
2
3
2
3
3
2
3
2
3
2
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KURIKULUM PENDIDIKAN FISIKA

Kode Matakuliah SKS
Teori

SKS
Praktik

SKS
Akademik

SKS
Bayar

Matakuliah Pilihan Fisika Medis

fa023
fa044
fa053
fa065
fa074
fa099
fa086
fa088
fa078
fa117

Radiologi
Anatomi & Fisiologi
Fisika Radiologi
Fisika Radioterapi
Metode Deteksi dan Proteksi Radiasi
Kedokteran Nuklir
Quality Assurance
Biomedis
Biofisika
Fisika Radiodiagnostik

2
4
2
3
2
3
2
2
2
2

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

2
4
4
3
4
3
2
2
2
2

2
4
3
3
3
3
2
2
2
2

Kode Matakuliah SKS
Teori

SKS
Praktik

SKS
Akademik

SKS
Bayar

Studi Mandiri

fa126
fa127
fa128

Studi Mandiri 2
Studi Mandiri 3
Studi Mandiri 4

2
3
4

2
3
4
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SEBARAN MATAKULIAH
PENDIDIKAN FISIKA
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DESKRIPSI MATAKULIAH
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MATAKULIAH MKDU

Pendidikan Agamawi
Pendidikan Agamawi (Kristen) ini mengarahkan para naradidik untuk mampu memahami prinsip 
dasar agama dan keagamaannya guna kemudian mengaplikasikannya secara kreatif, komunikatif 
berlandaskan kepekaan rasa dan kematangan berpikir kritis-sistematis dalam kehadiran mereka 
sebagai pribadi sekaligus bagian komunitas, masyarakat dan warga negara dari sebuah bangsa 
Indonesia

Pancasila
Pendidikan Pancasila diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut: (1) memperkuat 
Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. (2) memberikan pemahaman dan 
penghayatan atas jiwa dan nilai dasar pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara 
Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (3) mempersiapkan mahasiswa agar mampu 
menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai - nilai keTuhanan, 
kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, bersikap demokratis dan 
berkeadilan.

Kewarganegaraan
mata kuliah ini merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, 
Undang - Undang Dasar RI tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya dalam 
membentuk mahasiswa menjadi warga Negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah 
air. mahasiswa diharapkan juga memiliki pengetahuan bela negara agar menjadi warga negara 
yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negaranya.

Bahasa Indonesia
Matakuliah bahasa Indonesia ini dirancang agar mahasiswa terampil menggunakan Bahasa 
Indonesia secara baik dan benar, baik dalam konteks lisan (menyimak dan berbicara), maupun 
tulis (membaca dan menulis) sebuah karya ilmiah. sejalan dengan hal itu, dalam mata kuliah ini, 
bahasa Indonesia yang dipelajari adalah bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan ranah 
ilmu pengetahuan.

Personality
Mata kuliah ini akan mengkaji pemahaman mengenai creative minority, Visi Misi UKSW, Revolusi 
industri 4.0 dan Kewirausahaan, Dreams dan Refleksi, Focus dan berpikir terbuka serta Social 
Entrepreneurship.

Berpikir Kritis
Matakuliah ini mencangkup pemahaman akan pentingnya pemikiran kritis sebagai alat dan 
bagaimana diaplikasikan dalam aktivitas - aktivitas akademik yaitu mendengarkan (critical 
healing), membaca (critical reading), menulis (critical writing), dan berbicara (critical speaking). 
sikap akhir yang diharapkan terbentuk melalui pembelajaran Berpikir Kritis adalah memiliki 
kebijakan intelektual (intellectual Traits), seperti Intellectual Humility, Intellectual autonomy, 
integrity, fairmindedness, kedermawanan intelektual (intellectual generosity), dan sebagainya)
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Kelompok Pengembangan Diri

Kesehatan Masyarakat
Fokus matakuliah Kesehatan Masyarakat adalah pembahasan tentang sejarah Kesehatan 
Masyarakat, Situasi Kesehatan, Globalisasi pendekatan interdisciplinary kesehatan, 
perkembangan dan tantangan kesehatan secara global hingga nasional, penanggulangan 
pencegahan terhadap permasalahan kesehatan masyarakat hingga fokus dan target 
pelayanan kesehatan

Olah Raga dan Rekreasi
Fokus matakuliah Olahraga dan Rekreasi adalah pembahasan tentang konsep olahraga dan 
rekreasi dalam tatanan masyarakat dan Kesehatan, termasuk isu - isu kesehatan dan 
penanggulangannya.

Manajemen dan Kepemimpinan
Matakuliah ini merupakan mata kuliah dasar umum dalam memahami fungsi - fungsi dasar 
manajemen dan filosofi dasar kepemimpinan, dalam matakuliah ini, mahasiswa akan 
diperkenalkan dengan berbagai konsep dasar kepemimpinan yang terkait dengan bagaimana 
memimpin diri sendiri, memimpin orang lain dan memimpin pekerjaan serta organisasi.

Pengantar Psikologi Umum
Matakuliah ini merupakan pengantar mengenai konsep - konsep dasar psikologi yang meliputi 
pengertian, ruang lingkup psikologi serta hubungan dengan ilmu - ilmu lain, metode ilmiah 
dalam psikologi, dasar - dasar biologis dari perilaku, fungsi - fungsi psikis individu yang meliputi 
sensasi, presepsi, kesadaran, memori, berpikir, inteligensi, motivasi dan emosi, kepribadian, 
konsep sehat dalam perspektif psikologi kesehatan dan cabang - cabang psikologi seperti 
psikologi sosial dan psikologi industri dan organisasi.

Kelompok Ilmu Sosial

Economic Activities
Mata kuliah ini menyajikan pengertian aktivitas ekonomi yang dibedakan menurut pelaku 
ekonomi (rumah tangga, perusahaan, luar negeri, dan pemerintah) baik dengan pendekatan 
mikro maupun makro yang terdiri antara lain: pengertian ekonomi, manfaat, biaya, permintaan, 
penawaran, pasar, konsumsi, produksi, ekspor, impor, pendapatan pemerintah, pengeluaran 
pemerintah. Penyajian berdasarkan pendekatan verbal, matematis, dan grafik

Pengantar Sejarah
matakuliah ini menyajikan tentang pengertian dan konsep sejarah, makna sejarah, fakta 
sejarah, konsep waktu dan periodisasi (pembabakan) dalam sejarah, sumber sejarah, nilai 
fungsi dan kegunaan sejarah, metode sejarah

Pengantar Antropologi
kuliah antropologi dimaksudkan untuk memberi bekal mahasiswa menjadi pribadi yang 
humanis dengan daya tanggap empati, kreatif, kritis dalam bidang dan profesi masing - masing 
kelak
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Pengantar Ilmu Politik
Matakuliah ini akan mengenalkan serta membekali mahasiswa dengan ragam pengetahuan dan 
pemahaman dasar tentang ilmu politik (political science). di bagian awal, mahasiswa akan diajak untuk 
mempelajari pengertian serta sejarah perkembangan ilmu politik. selanjutnya, akan dibahas berbagai 
konsep penting di dalam ilmu politik, yakni politik, power, authority, legitimacy, state, nation, nation-state, 
goberment, governance, society, civil society, autonomy, freedom, dan consensus. Pembahasan tentang 
pembagian kekuasaan negara secara vertikal, politik dan media demokrasi, hak asasi manusia, trias 
politica, partisipasi politik serta partai politik.

Kelompok Matematika dan Sains

Pengantar Matematika
Matakuliah ini dimaksudkan sebagai penejelasan dan pemaham tentang matematika dasar dan statistika 
dasar meliputi logika matematika, metode pembuktian, teori himpunan, relasi, fungsi deskriptif, ruang 
sampel, kejadian, analisis kombinatorial dan sampling sederhana. setelah mengikuti matakuliah ini, 
mahasiswa diharapkan mampu menginterpretasikan serta mengomunikasikan fenomena atau 
permasalahan dalam kehidupan kemudian menyelesaikannya melalui pemanfaatan matematika dasar dan 
statistika dasar.

ilmu lingkungan
matakuliah ilmu lingkungan merupakan matakuliah dasar umum bagi siswa tahun pertama. lewat 
matakuliah ini mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dalam menganalisis dan 
mengevaluasi berbagai masalah lingkungan hidup, khususnya terkait perubahan iklim. selain itu mahasiswa 
diharapkan juga mampu merumuskan berbagai faktor yang menyebabkan munculnya masalah lingkungan 
tersebut dan mampu menghasilkan ide - ide dan solusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan 
serta kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. secara khusus matakuliah ini mengkaji tentang perubahan 
iklim (climate change) serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan dan manusia itu sendiri. 
pelaksanaan matakulaih terdiri dari 70% pemahaman teoritik dan 30% mini proyek dalam bentuk service 
learning

Integrasi Biologi
Matakuliah ini memberi gambaran dan membahas tentang konsep - konsep biologi, aplikasi, dan 
pemanfaatannya dalam berbagai bidang ilmu (teknologi, pertanian, kesehatan, ekonomi, psikologi, dan 
sosial humaniora), dalam bentuk teori dan praktek salah satunya dalam bentuk project sebagai saran belajar 
sekaligus mengembangkan karakter, membangun kreativitas dan kebiasaan bekerja keras, serta 
meningkatkan kepedulian secara nyata kepada masyarakat dan lingkungannya

Pengantar Kimia
Matakuliah ini dirancang untuk mengenalkan kajian Kimia dalam kehidupan dan kegiatan sehari - hari serta 
mengembangkan pemahaman tentang pentingnya kimia dalam sains dan teknologi

Physics in Everyday Life
Fisika, sadar atau tidak, telah menjadi bagian dari kehidupan fisika bahkan sejak lahir namun belum 
terstruktur dengan baik dalam bentuk pengetahuan. matakuliah ini membahas berbagai fenomena fisis 
keseharian yang terkait dengan pengalaman dan lingkungan kita. dimulai dari prinsip dasar kemudian 
dilanjutkan dengan pembahasan seputar teknologi yang sudah akrab dengan kita meliputi musik, 
kesehatan, transportasi, dan komunikasi dan visual. pembahasan materi dirancang dengan hampir tidak 
menggunakan rumus dan bertolak dari fenomena - fenomena yang menarik. pahami fisika untuk kehidupan 
yang lebih baik.
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Kelompok Bahasa dan Budaya

Pengetahuan Bahasa Inggris
matakuliah ini membekali peserta didik dengan pengetahuan dan praktik menulis 
beberapa jenis puisi tentang relationship (yaitu hubungan dengan diri sendiri, keluarga, 
orang yang dicintai, dan Tuhan), biografi tentang idola mereka seperti orangtua, guru, atau 
teman, dan sebuah petikan singkat tentang pengalaman berkuliah dengan cara yang 
kreatif. pengajaran dan pembelajaran terutama dikakukan melalui lokakarya, diskusi, dan 
menulis individu dan kelompok.

Pengantar Bahasa dan Budaya Jepang
matakuliah ini berisi tentang pengenalan Bahasa Jepang dan Budaya Jepang sehari - hari 
serta pengenalan huruf Jepang, matakuliah ini dilaksanakan dengan pendekatan 
komunikasi melalui metode ceramah dan tanya jawab serta presentasi.

Pengantar Bahasa dan Budaya Jawa
Matakuliah pengantar dan budaya Jawa ini dirancang agar mahasiswa terampil berbahasa 
Jawa sederhana, baik dan benar, sesuai dengan budaya yang ada di jawa. matakuliah 
pengantar Bahasa dan Budaya Jawa mempelajari Bahasa Jawa dalam hubungannya 
untuk komunikasi dengan orang lain dalam proyek budaya Jawa. Oleh karena itu, 
mahasiswa dilatih untuk memahami pengetahuan berbahasa dan komunikasi dengan 
bahasa jawa beserta budanyanya agar mampu menempatkan diri secara baik dan benar

Kelompok Seni

Pengantar Seni Musik
Matakuliah ini berisi tentang bagaimana memahami serta mensintesakan berbagai 
informasi tentang berbagi genre music dan latar belakang historis berbagai ragam genre 
musik secara umum.

DesainLayout
matakuliah desain layout membahas tentang ilmu - ilmu yang berkenaan dengan prinsip - 
prinsip dasar tata rupa dan harmonisasi warna. prinsip - prinsip tersebut kemudian akan 
digunakan sebagai dasar - dasar penciptaan karya layout. melalui mata kuliah ini, 
mahasiswa akan diberi pemahaman tentang teori harmonisasi warna dan teori tata rupa. 
pemahaman mengenai prinsip dasar tata rupa. pemahaman mengenai prinsip dasar 
tatarupa dan harmonsiasi warna akan membuat mahasiswa dapat menciptakan karya 
layout yang estetis, komunikatif, dinamis, dan jelas.

Dasar - Dasar Fotografi
Matakuliah ini berisi tentang bagaimana menguasai dasar penggunaan kamera dan dasar 
Teknik Fotografi
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MATAKULIAH WAJIB FISIKA

Fisika Matematika 1
matakuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait pengoperasian susunan 
angka dalam bentuk matriks. Operasi matriks sangat bermanfaat dalam berbagai 
permasalahan matematis yang muncul dari peristiwa fisika. salah satu yang akan menjadi 
bahasan utama adalah penggunaan metode Cramer dalam menyelesaikan berbagai sistem 
persamaan linear. Dalam matakuliah ini juga disajikan aljabar vektor dalam hubungannya 
langsung dengan berbagai persoalan fisika yang melibatkan besar - besaran yang memiliki 
besar dan arah. setelah memahami matriks dan vektor, bahasan akan dilanjutkan dengan 
topik bilangan kompleks dan trnasformasi koordinat. Dalam bahasan bilangan kompleks, 
mahasiswa akan mempelajari beragam peristiwa fisika seperti pada rangkaian RLC maupun 
gerak harmonik ang dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan kompleks untuk memudahkan 
dalam penyelesaiannya. sedangkan dalam bahasan transformasi koordinat, koordinat yang 
akan dipelajari adalah koordinat polar, silinder, dan bola. Dengan ketrampilan dalam 
mentransformasikan sistem dari satu koordinat ke koordinat yang lain, akan membantu 
dalam pengamatan terhadap gejala - gejala fisika yang berlangsung dalam 3 dimensi.

Mekanika 1
mata kuliah ini wajib bagi mahasiswa calon guru fisika maupun fisikawan medis. materi mata 
kuliah ini adalah gerak sistem banyak partikel: momentum linier, 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, 
penerapan hukum newton tentang gerak: keseimbangan benda titik, gaya bergantung pada 
waktu (misal: gaya, impuls), gaya bergantung pada posisi (misal: gaya pemulih, gaya 
grafitasi), gaya bergantung pada kecepatan (misal: gaya stokes, drag force), dan 
kombinasinya (misal: gaya pegas dan gesekan), dan 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.

Fisika Matematika 2
matakuliah ini memberikan pengetahuan tentang deret beserta uji konvergensi dan 
penerapannya di dalam penyelesaian persoalan fisika. selain itum juga disajikan persamaan 
diferensial orde 1 dan 2 baik homogen maupun non-homogen, diferensial parsial, dan medan 
vektor. Pengetahuan tentang persamaan diferensial ini sangat berguna dalam menganalisa 
berbagai persoalan fisika sehingga diperoleh penyelesaian analitiknya.

Optika Geometri
Matakuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat memahami sifat cahaya sebagai partikel 
dan analisis geometrinya. Topik - topik yang akan dibahas adalah proses melihat, pemantulan 
dan pembiasan cahaya, dispersi cahaya, pembentukan bayangan pada cermin dan lensa 
serta alat - alat optis seperti kacamata, kamera, lup, mikroskop, teleskop, optika fisiolosis 
yang membicarakan bagaimana mata bisa melihat warna - warni, tentang warna adisi, 
substraksi dan fotometri.
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Mekanika 2
Materi matakuliah ini adalah kerangka acuan tak inersial: kerangka acuan dipercepat dan gaya inersial (gaya 
semu/fiktif), kerangka acuan berputar (pecepatan setrifugal dan percepatan coriolis), dinamika partikel dalam 
kerangka acuan berputar, dampak - dampak rotasi bumi (bandul foucault, angin pasat, perubahan iklim), 
perumusan lagrange dan fungsi energi, momentum umum, persamaan hamilton dan ruang fase momentum, dan 
gerak dalam medan gaya terpusat: hukum kepler, persamaan irisan kerucut dalam koordinat polar, gaya terpusat 
dan kekelan momentum sudut, penurunan persamaan gerak benda dalam potensial terpusat dalam tata koordinat 
polar, pencarian solusi persamaan gerak untuk potensial kepler (-k/r), energi potensial medan gravitasi.

Fisika Eksperimen 1
dalam matakuliah ini mahasiswa melakukan berbagai macam eksperimen mengenai mekanika, kalor, bunyi, optik, 
dan listrik magnet. mahasiswa akan belajar bagaimana mengambil data dan menganalisa serta menyajikan data 
dalam laporan eksperimen. diharapkan dengan melakukan eksperimen - eksperimen tersebut mahasiswa dapat 
lebih memahami dan mendalami konsep fisika yang telah diperoleh serta terampil dalam menggunakan alat - alat 
laboratorium fisika aras lanjut.

Getaran Gelombang
kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan dan prinsip dasar mengenai getaran dan gelombang yang akan 
banyak ditemui dalam fisika lanjut serta akan membahas mengenai bunyi sebagai salah satu contoh gelombang 
longitudinal, sifat -sifat gelombang bunyi yang bisa dipantulkan, diteruskan, dan diserap bahan - bahan tertentu. 
Bagaimana nada - nada bunyi bisa dipelajari. kuliah ini akan menjadi dasar untuk matakuliah Optika Gelombang

Listrik Magnet
kuliah ini dimaksudkan untuk mendalami teori kelistrikan dan kemagnetan. konsep - konsep tentang kelistrikan dan 
kemagnetan dapat dituangkan dalam bentuk matematis yang indah sebagai hukum Fraday, Oersted, Ampere. pada 
mata kuliah ini juga diajarkan tentang penerapan hukum kelistrikan dan kemagnetan dalam kehidupan sehari - hari 
seperti: bel listrik sederhana dan otomatis , transformator, prinsip kerja motor listrik, generator pembangkit tenaga 
listrik, dll.

Thermodinamika
kuliah ini dimaksudkan untuk memahami konsep - konsep dasar thermodinamika, konsep kekekalan energi dalam 
thermodinamika, perubahan kalor menjadi usaha, perubahan fasa, pengertian dan grafik isotermis, isobaris, 
isokhrik, adiabatis, serta menggunakan rumus - rumus/hukum - hukum thermodinamika untuk memecahkan 
masalah/soal - soal thermodinamika. selain itu, setelah mempelajari thermodinamika, mahasiswa mampu 
memahami prinsip - prinsip kerja alat - alat dalam kehidupan sehari - hari seperti motor 4 dan 2 tak, refrigerator, AC, 
dll.

isika Modern 1
kuliah ini membahas teori relativitas khusus, gejala kuantum, model atom serta spektrum elektronik, 
gelombang partikel serta persamaan schodinger.

Optika Gelombang
Kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu menganalisa sifat - sifat cahaya sebagai gelombang 
elektromagnetik. Dasar dasar teori gelombang seperti mekanisme perambatan, modulasi gelombang, 
pemantulan dan pembiasan akan dipaparkan. Konsep interferensi, disfraksi dan polarisasi akan dibahas 
disertai beberapa penerapan dalam bidang optika seperti teknik pembuatan lensa anti refleksi serta sistem 
pewarnaan berdasarkan interferensi gelombang. Penemuan laser serta prinsip kerjanya akan dibahas 
pada akhir kuliah dan akan ditutup dengan beberapa aplikasi dasar mengenai laser seperti dasar konstruksi 
dan rekonstruksi hologram serta beberapa contoh metode pengukuran presisi tinggi dengan laser.
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Fisika Komputasi 1
Matakuliah ini berisi bahasa pemrogaman Mathlab dan berbagai metode numerik yang dapat 
digolongkan dalam beberapa bidang yaitu pencarian akar - akar fungsi tak lincar, teknik mencari 
derivatif pertama dan kedua, berbagai teknik integral, cara menyelesaikan sistem persamaan 
diferensial yang sering dijumpai di fisika (contohnya gerak harmonik) dan metode pencarian akar dan 
persamaan schrodinger. Dalam matakuliah ini juga dibahas bagaimana mouse dapat dijadikan 
sebagai sensor gerak, nisalnya gerak ayunan sederhana, yang kemudian data percobaan yang 
dihasilkan dapat dianalisa dengan menggunakan metode numerik untuk persamaan diferensial yang 
dipadukan dengan teknik optimalisasi parameter.

Elektronika
matakuliah ini akan membahas tentang elektronika baik konsep tentang kelistrikan elemen aktif dan 
pasif (resistor, inductor, dan kapasitor) dan aplikasinya. seperti tentang konsep tegangan, arus, 
hambatan, daya, danusaha. rangkaian seri dan parallel,hukum OHM, hukum krirrchoff, metode 
analisa seperti pembagi arus dan tegangan, node voltage dan mesh current analysis, rangkaian 
thevenin-northon, transformasi delta-bintang, rangkaian resonansi seri dan parallel. 

Fisika Modern 2
matakuliah ini berisi 2 bagian besar yaitu fisika zat padat dan fisika statistik. Dalam fisika zat padat 
dipelajari struktur - struktur kristal, yaitu 14 kristal Bravais, secara khusus kristal kubus. Kristalografi 
juga dipelajari, yaitu bagaimana sinar-x yang ditembakkan ke kristal menghasilkan pola difraksi 
bergantung pada elektron dan posisi atom dalam kristal. Dinamika kisi kristal didekati dengan model 
rantai atom tunggal maupun dwi atom. kapasitas zat padat, khususnya dari pengaruh vibrasi atom 
dibahas dengan pendekatan fisika statistik. Bobot statistik dari sistem kuantum yang sederhana 
dipelajari juga enurunan fungsi partisi dan jabarannya ke fungsi - fungsi thermodinamika lain, yang 
berguna untuk menurunkan besaran makroskopis yang bisa diukur seperti kapasitas panas 
suseptibilitas paramagnetik. Untuk dapat mengikuti matakuliah ini mahasiswa diharapkan telah 
mengikuti matakuliah Fisika Modern 1, yang berisi tentang fisika kuantum dan matakuliah 
thermodinamika.

Fisika Inti
matakuliah ini dmaksudkan untuk menguasai berbagai konsep dan prinsip yang berhubungan dengan 
sifat - sifat dan struktur inti atom, seperti radioaktivitas, radiasi nuklir, model - model inti atom, energi 
nuklir, reaktor, dan fisika partikel. Kuliah ini merupakan kelanjutan komponen fisika inti dalam kuliah 
fisika modern dan pengalaman berbagai pengertian dan prinsip yang telah dibahas dalam fisika 
kuantum

Instrumentasi
mencakup materi tentang alat ukur (instrument), sensor, dan transduser. Perkuliahan dan praktikum 
akan memberikan wawasan awal tentang instrument ukur, seperti volmeter, amperemeter, osiloskop, 
wattmeter, dan sistem instrument lain termasuk bagian sensor / transduser. Parameter sensor dan 
transduser. Karakteristik berbagai sensor dan transduser. anjakan dan regangan, aliran, suhu dan 
kelembaban, getaran dan putaran, gaya dan torsi, tekanan, radiasi, dan polusi udara. Metode - metode 
konversi dengan rangkaian signal conditioning: rangkaian jembatan Wheatstone, penguat differential, 
penguat instrumentasi, penguat zero-span, konverter tegangan - arus /  arus - tegangan, konverter 
frekuansi - tegangan / tegangan - frekuensi. Metode - metode pengukuran dan sistem instrumentasi 
berbagai besaran seperti tekanan, aliran, suhu, radiasi, kimiawi maupun pencemaran udara.
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MATAKULIAH WAJIB PENDIDIKAN FISIKA

Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran
matakuliah ini membahas karakteristik pertumbuhan dan perkembangan peserta didik mulai 
dari masa anak-anak sampai remaja, mengidentifikasi permasalahan dalam pertumbuhan 
dan perkembangan siswa, dan implikasinya pada pembelajaran fisika. Selain itu, akan 
dibahas pula teori - teori belajar dan implikasinya dalam pembelejaran fisika di kelas terkait 
pertumbuhan dan perkembangan siswa

Pendekatan Ilmiah Pembelajaran Fisika
Matakuliah ini mempelajari tetang langkah pendekatan ilmiah yang sesuai dengan hakekat 
sains yaitu merupakan ilmu empirik. untuk itu, mahasiswa akan diajarkan tentang 
keterampilan proses, seperti keterampalian memunculkan pertanyaan ilmiah untuk 
dipecahkan ketika mengamati suatu gejala alam, keterampilan merumuskan masalah dalam 
bentuk pertanyaan, keterampilan berhipotesa atas pertanyaan ilmiah tersebut, keterampilan 
merancang percobaan, keterampilan mengamati hasil percobaan, keterampilan 
menganalisa hasil percobaan berdasarkan hasil pengamatan, dan keterampilan 
menerapkan teori untuk kesejahteraan hidup manusia. selain itu diajarkan bagaimana 
membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan langkah 
pembelajaran 5M yang mengacu pada keterampilan proses dan mengimplementasikannya 
dalam Peer Teachinng.

Strategi Pembelajaran Fisika
Matakuliah ini mempelajari tentang berbagai macam strategi pembelajaran pemecahan 
masalah, seperti praktikum, demonstrasi, simulasi, animasi, IPA terpadu, diskusi, studi 
literature, problem base learning, cooperative learning (jigsaw, mencari pasangan, 2 tinggal 
2 tamu, berpikir berpasangan berempat, bertukar pasangan, kancing gemerincing, keliling 
kelompok, keliling kelas, tari bambu, lingkaran besar, lingkaran kecil, kepala bernomor, 
kepala bernomor terstruktur, game tournament, berkirim salam dan soal, dll) berbagai 
strategi pembelajaran ini dituliskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, tetap 
menggunakan langkah 5 M kemudian diimplementasikan dalam Per Teaching.

Media Pembelajaran
matakuliah ini wajib bagi mahasiswa calon guru yang dalam tugas pembelajarannya perlu 
menerapkan media pembelajaran di samping metode pembelajaran. Materi yang dibahas 
adalah konsep dasar media pembelajaran, terminologi dan konsep multimedia, Konsep 
dasar media TIK, Objek dalam aplikasi animasi dan simulasi dalam bentuk teks, grafik, dan 
gambar, Jenis - jenis paket aplikasi multimedia, Teori dan filosofi media pembelajaran fisika 
berbasis ligkungan, Pemanfaatan Lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran fisika.



DESKRIPSI MATAKULIAH

24

Assesment dan Evaluasi Pembelajaran
Matakuliah ini mendeskripsikan fungsi, prinsip, metode, standar nasional, aspek penilaian 
pembelajaran fisika, serta menganalisis kesulitan dan keberhasilan belajar siswa melalui 
berbagai bentuk tes kemudian memanfaatkan hasilnya untuk merancang pembelajaran 
yang lebih baik sesuai karakter siswa. Mahasiswa dilatih bagaimana membuat assesmen 
dan evaluasi pembelajaran yang meliputi penugasan terintegrasi, model - model penilaian 
kognitif, afektif, psikomotorik, teknik membuat soal evaluasi seperti soal esai, pilihan 
Ganda, benar salah, serta menganalisa item soal

Telaah Kurikulum
matakuliah ini mempelajari struktur kurikulum yang terdiri dari kompetensi Inti, 
Kompetensi dasar, Indikator, dan tujuan pembelajaran. dan indikator, mahasiswa 
diajarkan menelaah kurikulum dengan cara menterjemahkan indikator ke dalam rencana 
Pelaksanaan pembelajaran. Telaah kurikulum ini meliputi pemahaman materi ajar yang 
dimaksud dalam indikator, kedalaman materi, penentuan strategi pembelajaran yang 
digunakan. Kurikulum yang ditelaah adalah kurikulum IPA terpadu SMP dan Kurikulum 
Fisika SMA.

Manajemen Pendidikan
Matakuliah wajib bagi mahasiswa calon guru Fisika. matakuliah ini membahas 
pengelolaan sekolah melalui kajian teoritik baik tatap muka maupun penugasan di kelas 
perkuliahan maupun pengalaman langsung di sekolah. kajian teoritik didapatkan melalui 
kajian literature, sedangkan kajian praktis didapatkan dari praktisi kepala sekolah secara 
langsung.

Remidiasi Miskonsepsi Fisika
matakuliah ini mempelajari macam - macam miskonsepsi fisika melalui penelitian yang 
dilakukan oleh para ahli miskonsepsi dalam dan luar negeri. Hasil penelitian ditemukan 
berbagai miskonsepsi yang biasa ditemukan pada siswa dan mahasiswa seperti 
mekanika, kelistrikan, suhu dan kalor, cahaya dan gelombang. berdasarkan penemuan 
tersebut, dicari apa dasar pikiran siswa/mahasiswa sehingga mengalami miskonsepi 
tersebut. Teori konstruktivisme, teori generative learning model, pengertian prakonsep, 
konsep, konsepsi, miskonsepsi, intuisi, peta konsep, cara berpikir assimilasi dan 
akomodasi serta berbagai cara meremidiasi miskonsepsi dipelajari. Hal ini semua sangat 
diperlukan oleh calon guru sebagai persiapan mengajar di sekolah menengah agar dapat 
mengajar fisika dengan cara yang menarik dan menantang

Magang Pendidikan Fisika 1
Magang Pendidika Fisika 1 (PMF 1) merupakan matakuliah lapangan untuk 
mengobservasi langsung pelaksanaan pendidikan dan perangkatnya di sekolah nyata
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Magang Pendidikan Fisika 2
Matakuliah ini akan menelaah, merancangan, dan mengembangkan perangkat 
pembelajaran yang diperoleh dari hasil observasi ketika magang disuatu sekolah. Dengan 
cara ini mahasiswa memiliki pengalaman belajar menelaah perangkat pembelajaran yang 
digunakan guru di sekolah dan belajar memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada 
sekolah yang bersangkutan apabila ada. perangkat pembelajaran yang dikembangkan 
meliputi kurikulum, strategi pembelajaran, pengembangan alat evaluasi, rancangan prota 
dan promes, pengembangan media pembelajaran, pengembangan bahan ajar.

Pra Magang 3 Pendidikan Fisika
Pra magang 3 ini membekali mahasiswa calon guru fisika untuk praktik mengajar di kelas. 
Kegiatannya berupa praktik mengajar yang di shooting, kemudian diplayback

Magang 3 Pendidikan Fisika
Setelah melakukan observasi I sekolah mengenai keadaan kelas dan para siswa yang 
akan diajarnya, mahasiswa mempersiapkan RPP yang telah dikonsultasikan dengan 
dosen pembimbing dan guru pamong. dalam masa ini pula mahasiswa akan belajar 
tentang bagaimana mengelola program ekstra kurikuler, kegiatan home visit, pengelolaan 
laboratorium (sains, bahasa, Teknologi informasi), pengelolaan perpustakaan, 
administrasi sekolah dan bersosialisasi dengan warga sekolah secara praktis.

Rancangan Riset
matakuliah ini adalah awal penelitian. mahasiswa belajar membuat proposal penelitian 
yang terdiri dari pendahuluan yang memuat latar belakang masalah. Rumusan Masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran dan 
referensi. kegiatan diakhiri dengan membuat PPT sebagai persiapan presentasi.

Riset pendidikan Fisika
Matakuliah ini merupakan lanjutan dari matakuliah rancangan riset. mahasiswa 
menyiapkan instrument penelitian yang diperlukan, kemudian mencari data hasil 
penelitian. data ditata sedemikian sehingga mudah untuk dianalisa dan disimpulkan. 
Dilanjutkan penulisan hasil penelitian sesuai dengan format yang telah ditentukan. 
Kegiatan diakhiri dengan membuat PPT sebagai persiapan presentasi

Publikasi Karya ilmiah
Tulisan hasil penelitian ini di ubah ke format yang telah ditentukan jurnal yang akan dituju. 
Apabila terlalu banyak tulisannya sehingga melebihi batas halaman yang telah ditentukan, 
maka mahasiswa dibantu dosen pembimbing TA nya menyingkat tulisan sehingga tidak 
melampaui batas halaman yang telah ditentukan. Karya ilmiah ini siap dipublikasikan,
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MATAKULIAH PILIHAN

Biofisika
matakuliah ini membahas tentang dasar -  dasar spektroskopi dan interferometri. secara 
khusus dibahas tentang pemgukuran spektrum serapan ekstraksi tanaman dengan 
menggunakan spectrometer UV-VIS, serta pengetahuan dasar tentang kandungan zat. Near 
Infraret spectroscopy juga diberikan sebagai dasar riset dalam bidang medis, khususnya yang 
berhubungan dengan bahan pangan

Animasi Sains
Kuliah ini dimaksudkan untuk meberi bekal kemampuan mahasiswa dalam pemrogaman 
membuat anmimasi percobaan - percobaan sederhana bidang fisika melalui program 
macromedia flash visual basic, dll.

Akustika
kuliah ini dimaksudkan sebagai pendalaman materi yang telah dipelajari dalam kuliah getaran 
gelombang dengan memperkenalkan formulasi yang lebih khusus untuk akustik bangunan. 
Selain itu juga membekali mahasiswa agar dapat menjadi seorang konsultan design kontrol 
kebisingan baik secara pasif maupun aktif kontrol kebisingan.

Biomedis
Matakuliah ini memberikan pembelajaran tentang perspektif biologi pada anomaly/gangguan 
organ/sistem organ (infrawasi, infeksi, cedera, keganasan, & benda asing) berupa dasar 
proses / mekanisme maupun manifesrasi klinik atas dasar mekanisme fisik. Demikian juga 
pembelajaran mengenai penelitian biomedis sesuai dengan organ dengan mekanisme 
peraturan fisika.

Sejarah Fisika
matakuliah ini dimaksudkan untuk memperkenalkan pertumbuhan dan perkembangan 
gagasan - gagasan dan pandangan - pandangan tentang alam fisik sejak jaman kuno sampai 
sekarang serta dampaknya pada masyarakat pada masanya, yang mencakup fisika jaman 
purbakala, fisika abad pertengahan, fisika akhir abad 19 dan fisika modern.

Spektroskopi
matakuliah ini membahas prinsip - prinsip dasar spektroskopi, meliputi UV-Vis, inframerah 
dekat dan teknik spektroskopi pisah waktu. interaksi gelombang elektromagnetik dengan 
materi dikaji melalui karakteristik spektral. Data proccessing dan kemometri dipelajari dan 
digunakan untuk analisis sebagai data spektral sampel organik maupun non organik.

Mikromagnetik
kuliah ini memberikan pengetahuan tentang perilaku bahan ferromagnetic ketika diinduksi 
dengan medan magnet eksternal ditinjau dari dinamika domain magnetik dan momen 
magnetiknya
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Astronomi
melalui matakuliah ini mahasiswa dapat melihat dan mengagumi keindahan alam semesta dan 
mengetahui formasi dari luar angkasa apa saja yang dapat diperoleh oleh astronom dan peralatan - 
peralatan yang digunakan menangkap dan mengolah informasi tersebut. dan yang utama dalam 
matakuliah ini, mahasiswa diajak untuk mengaplikasikan konsep - konsep fisika untuk memahami dan 
mempelajari dinamika gerak benda langit khususnya dalam tata surya, pengukuran sifat - sifat fisis dan 
evolusi bintang, galaksi, serta mencoba mengetahui bagaimana evolusi jagat raya. selain itu juga akan 
dipelajari tentang tata koordinat bola langit.

Rekayasa Alat Fisika
mahasiswa diharapkan mampu merancang alat - alat berdasarkan teori yang telah diberikan, serta mampu 
menerapkan alat dalam pengajaran Fisika. Selain merancang alat, mahasiswa juga disiapkan untuk dapat 
membuat alat, karena matakuliah ini juga membekali mahasiswa tentang keterampilan bengkel yang 
meliputi pengoperasian mesin bubut dan fraize.

Fisika Kuantum
matakuliah ini berisi tentang lahirnya mekanika kuantum, berawal dari beberapa fenomena yang 
tidak bisa diterangkan oleh fisika klasik seperti efek foto listrik dan difraksi elektron. Dualisme 
partikel gelombang dibahas sebagai dasar penurunan persamaan schrodinger. beberapa kasus 
sederhana pada persamaan Schodinger diberikan, antara lain fungsi gelombang elektron bebas 
di logam, efek terobosan. Hasil - hasil persamaan Schrodinger untuk model atom, hidrogen juga 
diberikan, gambaran mekanika kuantum secara formal diperkenalkan. Disini notasi - notasi 
seperti bra-ket nilai fungsi eigen, nilai berharap dari suatu operasi, prinsip superposisi dan 
metode Fourier dipelajari untuk memberikan fungsi gelombang yang lengkap beserta arti 
fisisnya.

Fisika Komputasi 2
Dalam matakuliah ini dibahas cara penyelesaian persamaan diferensial dengan contoh persamaan 
hantaran panas dan persamaan gelombang. Teknik solusi yang dipakai adalah metode beda 
berhingga (Finite Difference method), juga dibahas beberapa teknik standar pemrosesan gambar 
(image proccessing), seperti membaca file, menyimpan file, mengkonversi format gambar, mengitung 
statistika gambar, melakukan konvulsi, melakukan analisa morfologi, mendesain filter, dll. disini 
mahasiswa juga diberi bekal untuk membuat Graphical User Interface (GUI) yang bisa digunakan 
untuk menganalisa tugas - tugas komputasi.

Elektronika Lanjut
Matakuliah ini akan membahas tentang elemen semikonduktor untuk rangkaian analog dan digital, 
seperti diode, transistor, op-Amp, dan IC. penggunaan berbagai macam rangkaian seperti 
penyearah, clipper, camper, dan catu daya. Penggunaan rangkaian transitor dan op-Amp. 
Rangkaian dasar gerbang logika, kombinasi gerbang, flip-flop, rangkaian encoder, rangkaian 
multiplexer, rangkaian demultiplexer, rangkaian - rangkaian flip-flop RS, D, JK, aplikasi flip-flop 
register, multivibrator, counter, memori, DAC, ADC, teknik akuisisi data. 

Anatomi & Fisiologi
Matakuliah ini menyajikan pembahasan tentang anatomi tubuh manusia secara umum yang meliputi 
system tubuh, skeletal anatomi dan persendian (arthology) untuk pencitran radiologi.
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PERATURAN MAGANG

Prosedur Magang Pendidikan Fisika (MPF)

Persyaratan :

     1.    Telah mengambil matakuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran untuk mengambil Magang   
            Pendidikan Fisika 1

     2.    Telah lulus matakuliah Magang Pendidikan Fisika 1, Telaah Kurikulum, Pendekatan Ilmiah Pembelajaran 
            Fisika, Evaluasi & Assesment Pembelajaran, Strategi Pembelajaran Fisika, dan Remidiasi Miskonsepsi 
            Fisika untuk mengambil Magang Pendidikan Fisika 2

     3.    Mengumpulkan Transkrip Nilai sebagai Bukti mahasiswa telah mengambil & lulus dari seluruh matakuliah 
            pendidikan dengan minimal nilai C.

     4.    Telah melunasi kewajiban Keuangan ( MPF 1, MPF 2, MT, MPF 3 )

     5.    Telah lulus matakuliah MPF 1, MPF 2, dan Remidiasi Miskonsepsi Fisika, untuk mengambil Magang 
            Pendidikan Fisika 3
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Tata Tertib Magang Pendidikan Fisika

     1. Mahasiswa wajib hadir selama 2 hari penuh di sekolah (PMF 1, PMF 2)

     2. Mahasiswa wajib hadir setiap hari di sekolah (PMF 3)

     3. Hadir di sekolah 15 menit seblum sekolah dimulai dan mengisi buku daftar hadir

     4. Waktu pulang sesuai jam sekolah

     5. Menaati semua peraturan yang berlaku di sekolah, berpenampilan rapi dan sopan.

            > Wanita : 

                  - blouse putih/seragam dan rok bawahan warna hitam (bukan jeans) atau memakai seragam yang 
                        disepakati sekolah dan sesama mahasiswa

                  - bersepatu tertutup

                  - jika berambut pendek, disisir rapi, jika berambut panjang diikat rapi dan tidak diwarnai selain hitam

                  - tidak memakai perhiasan atau make - up berlebihan

            > Pria :

                  - Kemeja putih / seragam dan celana panjang warna hitam (bukan jeans) atau memakai seragam 
                      yang disepakati sekolah dan sesama mahasiswa

                  - bersepatu tertutup

                  - potongan rambut pendek disisir rapi dan tidak gondrong, tidak diwarnai selain hitam

                  - tidak memakai perhiasan (anting, gelang, kalung, dll.)

     6. Membuat jurnal harian tentang tugas - tugas yang dikerjakan di sekolah

     7. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pihak sekolah dan/atau dosen pembombing secara 
         bertanggung jawab

     8. memberikan panutan tingkah laku yang baik bagi para siswa (tidak boleh merokok, miras, narkoba)

     9. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik almamater.
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PERATURAN TUGAS AKHIR

1. Pengertian dan Batasan

1.1.  Tugas akhir adalah salah satu tugas mahasiswa untuk belajar mengorganisasi, mensintesis, dan menerapkan 
        pengetahuannya untuk menciptakan pengetahuan atau informasi baru,  yang dilaksanakan untuk memenuhi 
        sebagian persyaratan kurikulum program studi.  (peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Dalam 
        Sistem Kredit Semester (PPKASKS) UKSW tahun2012 Bab I paal 1 ayat 18).

1.2.  Tugas Akhir meliputi tahap yang terdiri dari : Pra Skripsi atau Tugas Akhir 1 (Ta1), Skripsi atau Tugas Akhir 2 
        (Ta2) dan Publikasi Skripsi atau Tugas Akhir 3 (Ta3).

1.3.  Pra Skripsi atau Tugas Akhir 1 adalah tahap persiapan penelitian mahasiswa dalam bentuk Proposal yang wajib 
        dipresentasikan.

1.4.  Skripsi atau Tugas Akhir 2 adalah tahap penelitian mahasiswa yang dapat dilakukan baik di laboratorium 
        dan/atau lapangan yang ditulis dalam laporan yang wajib dipresentasikan

1.5.  Publikasi skripsi (Ta3) adalah tahap penulisan laporan penelitian yang menghasilkan karya berupa artikel I
        lmiah/buku/modul/HKI (hak cipta atau paten sederhana atau paten)

1.6.  Pembimbing Tugas Akhir terdiri dari satu pembimping utama dan minimal satu pembimbing pendamping

1.7.  Setidaknya salah satu dari pembimbing Tugas Akhir memiliki Jabatan Fungsional

1.8.  Pembimbing pendamping adalah dosen tetap dan aktif berasal dari program studi bersangkutan

1.9.  Pembimbing pendamping adalah dosen atau pakar yang membantu pembimbingan tugas akhir, dapat berasal 
        dari atau luar program studi maupun dari institusi lain.

1.10 Pembimping utama yang memasuki masa pensiun masih diperkenankan melanjutkan pembimbingannya 
        paling lama satu tahun setelah tanggal penetapan masa pensiun

1.11 pembimbing pendamping yang memasuki masa pensiun masih diperkenankan melanjutkan bimbingannya 
        sampai selesai

1.12 pembimbing utama yang memasuki masa studi lanjut beralih status menjadi pembimbing pendamping tanpa 
        perlu melakukan bimbingan lagi.

1.13 panitia Tugas Akhir adalah panitia pada aras fakultas yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan tugas akhir, 
        mempunyai masa kerja satu tahun dan diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan FSM

1.14 panitia tugas akhir terdiri dari koordinator Tugas Akhir, satu wakil koordinator dari tiap prodi, dan anggota

1.15 koordinator tugas akhir adalah koordinator yang bertugas secara administrasi melakukan pengaturan jadwal 
        dan koordinasi pelaksanaan Tugas Akhir mahasiswa di aras Fakultas, mulai pengajuan proposal sampai 
        dengan publikasi Tugas Akhir (Keputusan Rektor No. 115/Kep./Rek./3/2015).

1.16 Wakil koordinator tiap prodi adalah wakil prodi yang berkoordinasi dengan koordinator Tugas Akhir dan kaprodi 
        untuk membantu pelaksanaan dan pelaporan Tugas Akhir

1.17 Anggota panitia Tugas Akhir adalah seluruh staf dosen aktif yang menjadi pembimbing tugas akhir.
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2. Pengambilan Tugas Akhir

    2.1 Mahasiswa dapat mengambil Tugas Akhir (Pra Skripsi atau TA 1) untuk pertama kali (Status Baru/B) 
          jika yang bersangkutan telah memperoleh IP Kumulatif minimum 2,00 dan memenuhi aturan prodi.

    2.2 Tugas Akhir meliputi: Pra Skripsi/ TA1, Skripsi/TA2 dan Publikasi Skripsi/TA3 yang mempunyai bobot 
          total 12 SKS. pengaturan bobot sks diatur oleh masing - masing prodi

    2.3 Jadwal tentatif mengenai kegiatan yang berhubungan dengan tugas akhir diterbitkan oleh prodi 
          dengan memperhatikan batas akhir penyelesaian tugas akhir yang ditentukan fakultas.

3. Pelaksanaan Tugas Akhir

    3.1 Tahap Pra Skripsi (Ta1)

          3.1.1 Pada akhir semester mahasiswa wajib menyelesaikan pra skripsi (Ta1) dalam bentuk proposal 
                   dan dipresentasikan pada aras prodi sesuai jadwal yang telah ditentukan prodi.

          3.1.2.
                    a. Jika sampai akhir semester mahasiswa belum mempresentasikan mproposal maka 
                        mahasiswa akan memperoleh nilai E

                    b. Jika nilai TA 1 E maka mahasiswa belum dapat melanjutkan ke Ta2.

                    c. Jika sampai akhir semester mahasiswa belum mempresentasikan proposal namun terdapat 
                        kemajuan menurut penilaian pembimbing maka mahasiswa tersebut dapat memperoleh nilai 
                        D dan dapat diperbaiki pada semester berikutnya.

                    d. Jika nilai TA1 D atau lebih maka mahasiswa dapat melanjutkan ke Ta2

          3.1.3 penilaian pra skripsi (Ta1) dinyatakan dalam bentuk kualitatif (E, D, CD, C, BC, B, AB, A)

    3.2 Tahapan Skripsi (TA 2)

          3.2.1 Skripsi (Ta2) dapat diambil jika mahasiswa dinyatakan lulus pada matakuliah Pra Skripsi (Ta1)

          3.2.2 mahasiswa wajib berkonsultasi dengan pembimbing yang dicatat dalam kartu bimbingan

          3.2.3 mahasiswa yang mengambil skripsi (Ta2) wajib mengerjakan penelitian dan melaporkan hasil 
                   penelitiannya pada akhir semester dalam bentuk seminar hasil pada aras prodi

          3.2.4 seminar hasil dapat dipresentasikan hanya jika mahasiswa telah mempresentasikan proposal 
                   skripsi

          3.2.5 penilaian tahap skripsi (Ta2) dinyatakan dalam bentuk kualitatif (E, D, CD, C, BC, B, AB, A)

          3.2.6 mahasiswa yang berada pada tahap penyelesaian skripsi, diperkenankan mempublikasikan 
                   hasil skripsinya sesuai peraturan pada aras prodi
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    3.3 tahap publikasi Skripsi (Ta3):

          3.3.1 mahasiswa dinyatakan lulus Ta3 jika telah menunjukkan bukti kinerja TA 
                   sebagaimana dimaksud pada butir 1.5. bukti kinerja yang dimaksud pada 3.3.1 
                   adalah sebagai berikut:

                   a. kinerja publikasi dapat berupa: sertifikat pemakalah/penyaji poster, bukti 
                       telah dimasukkan ke pengelola jurnal elektronik

                   b. kinerja penulisan modul/buku dapat berupa draf modul/buku yang siap 
                       diterbitkan

                   c. kinerja HKI dapat berupa Sertifikat Hak Cipta dokumen draf paten sederhana 
                       atau paten yang siap didaftarkan

                   d. dokumen laporan baik berupa publikasi poster, prosiding, jurnal, modul, buku 
                       maupun HKI harus memperoleh persetujuan tertulis dari pembimbing.

                   e. nama pembimbing dan afiliasi di UKSW wajib dicantumkan sebagai penulis 
                       ataupun inventor pada semua jenis dokumen kinerja Ta3 sesuai fungsinya
                       dan kontribusinya.

          3.3.2 penilaian publikasi skripsi (Ta3) dinyatakan dalam bentuk kualitatid (E, D, CD, 
                   C, BC. B, AB, A) dengan ketentuan diatur pada prodi masing - masing

    3.4 Topik - topik Tugas Akhir diumumkan oleh prodi paling lambat 4 minggu sebelum 
          awal perkuliahan taip semester

    3.5 manual prosedur menyangkut pemilihan dan penentuan topik, penentuan
          pembimbing, penerimaan proposal, pelaksanaan penelitian dan publikasi penelitian 
          dan pendokumntasian laporan tugas akhir diatur di prodi masing - masing
    
    3.6 prodi membuat usulan pembimbing Tugas Akhir kepada dekan untuk diteruskan
          kepada rektor guna penerbitan SK Pembimbingan Tugas Akhir. Bentuk laporan tugas 
          akhir mengikuti pedoman yang ditetapkan pimpinan universitas (keputusan Rektor 
          No. 290/Kep./Rek./7/2011).
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4. Penilaian Publikasi

    4.1 untuk penilaian melalui hasil publikasi tugas akhir memperhatikan bentuk media, ruang lingkup dan 
          akreditasi dalam pengkategorian berikut:

          4.1.1 Jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal nasional tidak terakreditasi
          4.1.2 prosiding dalam seminar internasional atau nasional
          4.1.3 presentasi/poster dalam seminar internasional atau nasional
          4.1.4 presentasi internal aras prodi
          4.1.5 modul
          4.1.6 buku
          4.1.7 Hak Cipta
          4.1.8 Paten Sederhana
          4.1.9 Paten

    4.2 Jurnal internasional adalah majala i;lmiah untuk bidang ilmu tertentu yang diterbitkan oleh suatu 
          lembanga ilmiah/pendidikan dari dalam/luar negeri dan mendapat pengakuan sebagai jurnal 
          internasional. minimum memenuhi kriteria : ditulis dlam salah satu bahasa internasional (Inggris, 
          Perancis, Spanyol, Arab, atau China), terbit secara berkala, penyumbang artikel/naskah berasal dari 
          banyak negara. jurnal dapat berbentuk cetakan atau digital yang disertai DOI (Digital Object Identifier)

    4.3 jurnal nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah untuk bidang ilmu tertentu yang diterbitkan oleh 
          suatu lembaga ilmiah/pendidikan dari dalam negeri dan mendapat pengakuan sebagai jurnal 
          terakreditasi dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal 
          Pendidikan Tinggi (DP2M DIKTI).

    4.4 Smeinar internasional adalah seminar dengan para pembicara utama minimal berasal dari dua negara 
          dan pserta juga berasal dari beberapa negara, dengan menggunakan bahasa pengantar salah satu dari 
          bahasa internasional (inggris, Perancis, Spanyol, Arab, atau China) baik tertulis atau oral

   4.5 Seminar nasional adalah seminar dengan pembicara utama berasal dari berbagai perguruan 
         tinggi/institusi minimal dari 2 provinsi.

   4.6 penilaian tugas akhir yang berhasil dipublikasikan adalah sebagai berikut:

         a. Jurnal Internasional
         b. Jurnal Nasional Terakreditasi
         c. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi
         d. Seminar Internasional
         e. Seminar Nasional
             Prosiding Seminar
          f. Proster pada Seminar Internasional
         g. Modul
         h. Buku
          I. Hak Cipta / HKI
          j. Paten Sederhana 
         k. Paten
          l. Poster pada Seminar Nasional
        m. Presentasi Internal Prodi
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PERATURAN TUGAS AKHIR

      4.7 Penialian Ta3/ Publikasi tersebut tidak tergantung pada urutan penulis atau inventor 
            dalam publikasi makalah/hasil penelitian/skripsi.

      4.8 Urutan penulisan penulis (author) pada publikasi TA3 dintentukan berdasarkan 
            kesepakatan awal pada saat TA1. Kesepakatan awal tersebut akan diatur tersendiri 
            dalam peraturan departemen atau pada formulir pendaftaran TA1

      4.9 dalam hal publikasi ilmiah maka salah satu dosen pembimbing wajib menjadi penulis 
            korespondensi.

    4.10 penulis ataupun inventor pada dokumen TA3 dapat mengandung lebih dari 1 mahasiswa 
            dan dokumen TA3 tersebut dapat dijadikan persyaratan kelulusan masing - masing 
            mahasiswa.

    4.11 pengaturan lebih rinci tentang butir 4.10 ditentukan melalui peraturan prodi.

5. Struktur Kepanitian Tugas Akhir

      5.1 Panitia Tugas Akhir bertanggung jawab keapda Dekan atas pelaksanaan Tugas Akhir 
            dengan struktur sebagai berikut:

      5.2 Deskripsi tugas:

            5.2.1 Koordinator Tugas Akhir:

                        a. Berkoordinasi dengan kaprodi dalam pengaturan jadwal TA

                        b. Bertanggung jawab secara administratif dalam mengatur jadwal TA

                        c. bertanggung jawab atas pendaftaran publikasi skripsi koord.

                        d. bertanggung jawab meneliti perlengkapan persyaratan Ta3

                        e. menentukan kelayakan persyaratan mahasiswa untuk dapat mengikuti 
                            penilaian Ta3 bagi mahasiswa yang bersangkutan

                         f. menerima hasil penilaian TA dari para pembimbing melalui wakil prodi

                        g. bertanggung jawab secara administratif atas pengumpulan persyaratan 
                            Yudisium.

koord. Tugas Akhir Kaprodi

Wakil Prodi

Anggota
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            5.2.2 Wakil Program Studi:
                        a. bersama staff Administrasi (TU) meneliti kelengkapan persyaratan dan 
                            menentukan kelayakan mengikuti penilaian Ta3 bagi mahasiswa ybs.

                        b. menerima dan memeriksa bukti publikasi berupa : Sertifikat 
                            pemakalah/penyaji poster, artikel yang telah disahkan oleh panitia seminar, 
                            Letter of Acceptance (LOA) atau prosiding (Hard/Soft file) atau bukti submit 
                            pada jurnal

                        c. berkoordinasi dengan pembimbing dalam pelaksanaan penilaian di program 
                            studi

                        d. melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil penilaian kepada 
                            koordinator TA dan Kaprodi.

5.2.3 Anggota:

menjadi pembimbing dan review tugas akhir

6. Prosedur Pendaftaran Penilaian Publikasi Skripsi (TA3)

    6.1 Mahasiswa menyerahkan persyaratan berikut pada TU FSM :

          6.1.1 Formulir SKR-02 yang telah diisi dan ditanda tangani oleh pembimbing
          
          6.1.2 Kartu Bimbingan, dengan minimal bimbingan 8 kali

          6.1.3 Menyerahkan artikel ilmiah yang telah dipublikasikan dan disetujui oleh pembimbing 
                   sebayak 3 eks

    6.2 Hasil kinerja Skripsi/tugas akhir yang sah dapat berupa salah satu dari berikut ini:

          6.2.1 Jurnal/Prosiding asli yang memuat publikasi skripsi yang bersangkutan

          6.2.2 Artikel ilmiah yang telah mendapat pengesahan dari panitia penyelenggara (tanda 
                   tangan dan cap) dan fotokopi sertifikat pemakalah

          6.2.3 Fotokopi artikel ilmiah pada jurnal/prosiding bersangkutan disertai sampul 
                   jurnal/prosiding dan halaman daftar isi yang memuat artikel tsb. dapat juga 
                   digantikan dengan soft copy artikel

         6.2.4 Draf modul/buku/Hak Cipta (HKI)/paten sederhana/paten yang telah mendapat 
                  persetujuan dari pembimbing utama dan pembimbing pendamping
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YUDISIUM

Mahasiswa yang akan mengikuti Yudisium wajib mendaftar dengan cara berikut:

1.      Mahasiswa mendaftar  Yudisium secara online pada website masing-masing
         Program Studi, dengan mengisi form (FSM/Yud/2018/01- 01). 

2.      Mahasiswa mengunduh form Surat Persetujuan Yudisium (FSM/Yud/2018/02
         01), form Surat Keterangan Bebas Laboratorium FSM (FSM/Yud/2018/03-01)
         dan mengisi form Data Alumni (FSM/Yud/2018/04-01).

3.      Mahasiswa mengunggah persyaratan berikut:

          -  Surat Persetujuan Yudisium yang sudah ditanda tangani Pembimbing 
             Akademik.
          -  Surat Keterangan Bebas Laboratorium FSM yang sudah ditanda tangani 
             Laboran dan Koordinator masing-masing Laboratorium di lingkungan FSM.
          -  Scan Transkrip Nilai terakhir yang telah memenuhi kurikulum Program 
             Studi (ada paraf Pembimbing Akademik)
          -  Scan Sertifikat Ekstrakurikuler
          -  Scan Kartu Poin yang diterbitkan oleh PR III

4.      Mahasiswa menyerahkan persyaratan berikut ke TU FSM:

          -  Fotokopi ijazah (STTB) SLTA yang telah dilegalisir sebanyak 1 lembar.
          -  Pasfoto hitam putih ukuran 4 cm  x 6 cm sebanyak 8 lembar (memakai jas 
             dan telinga kelihatan)
          -  Transkrip Nilai dan KST terakhir. 
          -  Lembar Pengesahan Skripsi dan Lolos Butuh
          -  Bukti lunas biaya perkuliahan (tagihan Rp.0,-
          -  Bendel Skripsi dan CD Skripsi
          -  Fotocopy KTP

5.      TU FSM memantau data pendaftar Yudisium serta melakukan verifikasi 
         persyaratan, baik persyaratan akademik dan administrasi. 

6.      Bagi mahasiswa yang telah lolos verifikasi persyaratan akan menerima 
         undangan Yudisium.
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FASILITAS

1. Laboratorium
    lokasi : Gedung C ruang Bu3 (A,B,C)
    
    a. Laboratorium Fisika Dasar
        Melayani praktikum tingkat dasar mekanika, kelistrikan, kemagnetan, bahang, fluida, 
        gelombang, energi, dan optika

    b. Laboratorium Fisika Modern 
        melayani praktikum tingkat tinggi seperti millikan, Frank-Hertz, Spektrum Halogen, Nisbah
        Muatan, Massa Elektron, Difraksi Elektron, Pancavah Geiger Muller, Laser 
        (Interferometer)

    c. Laboratorium Elektronika Instrumentasi
        Melayani praktikum alat ukur listrik, untai analog, untai digital, interfacing, elektronika, 
        komputasi

    d. Laboratorium Fisika Medis
        Melayani praktikum yang menunjang pembelajaran fisika dalam aplikasinya ke dunia 
        medis seperti USG (Ultra Sono Grafi) berbagai sensor yang terhubung dengan software 
        yang dikembangkan oleh Vernier untuk keperluan analisis tekanan darah, Strain Gauge 
        untuk mengukur gaya otot, gas pressure, untuk mengukur tekanan gas, sensor O2. 
        Laboratorium ini juga dilengkapi dengan komputer spesifikasi tinggi untuk simulasi dan 
        pengolahan data yang dilengkapi dengan prgram monte Carlo N-Particle Code (MCNP), 
        particle and Heavy Ion Transport code system (PHITS), dan Matrix Laboratory (MATLAB)

    e. Laboratorium Optika dan NIR ( Near Infra Red)
        laboratorium ini melayani praktikum optika gelombang seperti difraksi, interferensi, 
        polarisasi, kristal bias ganda, aplikasi LASER di berbagai bidang dan pengechekan 
        berbagai bahan yang terkandung dalam suatu zat melalui analisis spectrum yang 
        dihasilkan spektroskopy NIR

     f. Laboratorium Atomic Absorbtion Spectroscopy (AAS)
        di laboratorium ini tersedia alat analisis AAD tipe Plame AA-7000. AAS merupakan 
        metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan 
        cahaya panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. alat ini 
        sangat tepat untuk teknik analisis kuantitati dari unsur - unsur yang pemakaiannya sangat 
        luas di berbagai bidang karena prosedurnya selektif, spesifik, biaya analisis relatif murah, 
        sensitifitasnya tinggi (orde ppm-ppb), dapat dengan mudah membuat matriks yang sesuai 
        dengan standar, waktu analisis sangat cepat dan mudah dilakukan

    g. Laboratorium Komputer
        laboratorium komputer memiliki spesifikasi komputer yang cukup memadai untuk 
        pemrograman seperti macromedia flash, visual basic, matlab, dll.
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2. Perpustakaan Universitas
    Lokasi : Dekat Gedung Matematika FSM

    Fasilitas : Terdapat Meja informasi, OPAC atau Catalog Online, Internet dan Journal Online, 
                    Peminjaman buku terdapat dilantai 4, layanan fotocopy dilantai 2 dan 3

3. Poliklinik
    Lokasi : Jalan Kartini 11A di belakang Gedung Fakultas Bahasa dan Seni

    Fasilitas : Dokter umum, Dokter Gigi, Apotik, Laboratorium (tes darah, urine, imunisasi, dll), 
                     ambulance

4. LTC (Language Training Center)
    Lokasi : Gedung perpustakaan lantai 6

    Fasilitas : Program General English, English Conversation Class, English Pronounciation 
                    Class, English Presentation Skill, Effective Listening Skill, TOEFL Preparation 
                    Class, IELTS Preparation Class, TOEIC Preparation Class, Japanese Language 
                    Course

5. PT. Satya Mitra Sejahtera
    merupakan Biro Kewirausahaan yang berdiri untuk mendukung Operasional kampus.
    
    a. Wisma Tamu UKSW
        lokasi : Jl. Adisucipto 20 Salatiga
        Kontak: +62 298 314805
    
    b. Rental Mobil
        lokasi : Plasa Satya Wacana
     
    c. Fotocopy IKASATYA
        lokasi : Plasa Satya Wacana, Perpustakaan, Gedung G

    d. SatyaMart
        lokasi : Plasa Satya Wacana

    e. Kafetaria
        lokasi : Sebelah Parkiran Universitas
   
    f.  Kafe Rindang
        lokasi : Di depan Perpustakaan

    g. Nusantara dan IKASATYA Tour and Travel
        lokasi : Plasa Satya Wacana

    h. Campus Ministry
        lokasi : Gedung Fakultas Teologi
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PELUANG KERJA
PENDIDIKAN FISIKA

Peluang Kerja Program Studi Pendidikan Fisika

     1.     Sampai saat ini banyak guru fisika yang pensiun, sehingga peluang 
             menjadi PNS sangatlah lebar
  
     2.     Selain menjadi guru fisika, juga bisa menjadi guru matematika, guru 
             elektronika, guru TIK

     3.     Pengelola Bimbingan Belajar

     4.     Kursus Private Fisika

     5.     Menjadi Kepala Sekolah

     6.     Menjadi Trainer bagi guru - guru di sekolah lain

     7.     Creator media pembelajaran berbasis digital

Bagi anda yang telah menyelesaikan studi dan dalam proses mencari 
pekerjaan, dapat memperoleh informasi lowongan kerja di :

     1.     Satya Wacana Career Center (SWCA) bekerja sama dengan 
             perusahaan, Instansi Pemerintah, Sekolah, dll.

     2.     Informasi online tentang bursa kerja secara langsung yang dikelola 
             oleh unit SWCA dengan mengakses lewat
             https://www.uksw.edu/swca

     3.     JOB FAIR yang diadakan seminggu sebelum acara wisuda
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STAFF DOSEN

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: Dra. Marmi Sudarmi, M.Si

: Surakarta, 27 Mei 1959

: Jl. Pemandangan II Blok C no. 7 Salatiga
  
: marmi.sudarmi@uksw.edu

: - S1 Pendidikan Fisika 
    IKIP Sanata Dharma Yogyakarta
  - S2 Fisika, 
    Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
    Vrije Universiteit Amsterdam (Thesis)
  
: Pendidikan Fisika

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: Dr. Wahyu Hari Kristiyanto, M.Pd

: Jepara, 28 Januari 1976

: Perum Bulu Permai no 16, Tegalrejo Salatiga

: whkris@uksw.edu

: - S1 Pendidikan Fisika, 
    Universitas Kristen Satya Wacana
  - S2 Pendidikan Sains
    Universitas Sebelas Maret Surakarta
  - S3 Pendidikan Sains, 
    Universitas Negeri Surabaya
  
: Pendidikan Fisika
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STAFF DOSEN

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: Made Rai Suci Shanti N. A., S.Si., M.Pd.

: Salatiga, 22 November 1970

: Jl. Patimura KM 2,8 Blambangan RT.2/V
  Kauman Kidul, Salatiga
  
: made.suci@uksw.edu

: - S1 Fisika 
    Universitas Diponegoro Semarang
  - S2 Pendidikan Sains, 
    Universitas Sebelas Maret Surakarta
  - Studi Lanjut S3
    Universitas Negeri Yogyakarta
  
: Pendidikan Fisika, Elektronika

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: Diane Noviandini, S.Pd., M.Pd.

: Salatiga, 15 November 1969

: Jl. Merbabu No. 1 RT 1/ IV Salatiga
  
: diane.nuviandini@uksw.edu

: - S1 Pendidikan Fisika 
    Universitas kristen Satya Wacana
  - S2 Pendidikan Sains, 
    Universitas Sebelas Maret Surakarta
  - Studi Lanjut S3
    Universitas Negeri Semarang
  
: Pendidikan Fisika
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Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: Debora Natalia Sudjito, S.Pd., M.Pd.

: Semarang, 11 Desember 1986

: Jl. Kemiri I/777B Salatiga
  
: debora.natalia@uksw.edu

: - S1 Pendidikan Fisika 
    Universitas kristen Satya Wacana
  - S2 Pendidikan Sains, 
    Ateneo de Manila University, Philipina
  
: Pendidikan Fisika

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: Prima Warta Santhalia, S.Pd., M.Pd.

: Makassar, 10 Februari 1995

: Jl. Kemiri I/11B Salatiga
  
: prima.santhalia@uksw.edu

: - S1 Pendidikan Fisika 
    Universitas negeri Makasar
  - S2 Pendidikan Fisika, 
    Universitas Negeri Malang
    
: Pendidikan Fisika

STAFF DOSEN

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: Debora Natalia Sudjito, S.Pd., M.Pd.

: Semarang, 11 Desember 1986

: Jl. Kemiri I/777B Salatiga
  
: debora.natalia@uksw.edu

: - S1 Pendidikan Fisika 
    Universitas kristen Satya Wacana
  - S2 Pendidikan Sains, 
    Ateneo de Manila University, Philipina
  
: Pendidikan Fisika

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: Prima Warta Santhalia, S.Pd., M.Pd.

: Makassar, 10 Februari 1995

: Jl. Kemiri I/11B Salatiga
  
: prima.santhalia@uksw.edu

: - S1 Pendidikan Fisika 
    Universitas negeri Makasar
  - S2 Pendidikan Fisika, 
    Universitas Negeri Malang
    
: Pendidikan Fisika
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FOTO
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Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: Dr. Andreas Setiawan, M.T

: Salatiga, 31 Mei 1975

: Perum Domas Blok MU-10, 
  Domas Salatiga

: andreas.setiawan@uksw.edu

: - S1 Fisika, 
    Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
  - S2 Instrumentasi dan Kontrol, 
    Institut Teknologi Bandung
  - S3 Fisika, 
    Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

: Fisika, Instrumentasi Medis

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: Prof. Dr. Ferdy S. Rondonuwu, M.Sc., Ph.D

: Tomohon, 10 April 1969

: Puri Salatiga no. 25 Salatiga

: ferdy. rondonuwu@uksw.edu

: - S1 Pendidikan Fisika, 
    Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
  - S2 Fisika, 
    Vrije Universiteit Amsterdam, Netherland
  - S3 Fisika, 
    Kwansei Gakuin University, Japan

: Spectroscopy, Carotenoid Pigmen, dan
  Pendidikan Fisika
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STAFF DOSEN

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: Dr. Nur Aji Wibowo, M.Si

: Surakarta, 30 Juni 1983

: Perumsat Ki Penjawi no 11 Salatiga

: nur.wibowo@uksw.edu

: - S1 Fisika, 
    Universitas Sebelas Maret Surakarta
  - S2 Fisika, 
    Universitas Sebelas Maret Surakarta
  - S3 Fisika, 
    Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

: Fisika

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: Dr. Adita Sutresno, M.Sc

: Klaten, 12 April 1973

: Jl. Patimura KM 2,8 Blambangan  
  Kauman Kidul, Salatiga

: adita.sutresno@uksw.edu

: - S1 Fisika, 
    Institut Teknologi 10 November Surabaya
  - S2 Fisika, 
    Kwansei Gakuin University, Japan
  - S3 Fisika, 
    Fisika Medis, Institut Teknologi Bandung

: Fisika, Fisika medis
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STAFF DOSEN

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: dr. Jodelin Muninggar, M.Sc

: Surabaya, 07 Juni 1974

: Jl. Sangihe Talaud no 2 RT. 07/VII
  Graha Sraten, Bumi Mulia - Sraten, Tuntang

: jodelin.muninggar@uksw.edu

: - S1 Ilmu Kedokteran, 
    Universitas Sebelas Maret Surakarta
  - Program Profesi Dokter RSUP dr. Moewardi
    Universitas Sebelas Maret Surakarta
  - S2 Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis, 
    Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
  
: Fisika Medis, Kedokteran

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: Giner Maslebu, S.Pd., S.Si., M.Si

: Masohi, 28 Oktober 1990

: Jl. Diponegoro no.47 Salatiga

: giner.maslebu@uksw.edu

: - S1 Fisika, 
    Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
  - S1 Pendidikan Fisika, 
    Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
  - S2 Fisika, 
    Universitas Diponegoro Semarang

: Fisika, Pendidikan Fisika, Fisika Medis
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Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: Debora Natalia Sudjito, S.Pd., M.Pd.

: Semarang, 11 Desember 1986

: Jl. Kemiri I/777B Salatiga
  
: debora.natalia@uksw.edu

: - S1 Pendidikan Fisika 
    Universitas kristen Satya Wacana
  - S2 Pendidikan Sains, 
    Ateneo de Manila University, Philipina
  
: Pendidikan Fisika

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: Prima Warta Santhalia, S.Pd., M.Pd.

: Makassar, 10 Februari 1995

: Jl. Kemiri I/11B Salatiga
  
: prima.santhalia@uksw.edu

: - S1 Pendidikan Fisika 
    Universitas negeri Makasar
  - S2 Pendidikan Fisika, 
    Universitas Negeri Malang
    
: Pendidikan Fisika

STAFF NON DOSEN

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bagian

: Tafip Hariyanto

: Salatiga, 21 November 1964

: Perum Tegalrejo Permai Salatiga
  
: tafip.hariyanto@uksw.edu

: Program Nir Gelar
  Universitas Kristen Satya Wacana Saltiga

: Laboran Lab Optik dan NIR

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bagian

: Sigit Sulistiyanto

: Salatiga, 10 Mei 1982

: Blondo Celong RT.02/VII Salatiga
  
: sigit.sulistiyanto@uksw.edu

: Program Nir Gelar
  Universitas Kristen Satya Wacana Saltiga

: Laboran Lab

46

FOTO

FOTO



Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: Debora Natalia Sudjito, S.Pd., M.Pd.

: Semarang, 11 Desember 1986

: Jl. Kemiri I/777B Salatiga
  
: debora.natalia@uksw.edu

: - S1 Pendidikan Fisika 
    Universitas kristen Satya Wacana
  - S2 Pendidikan Sains, 
    Ateneo de Manila University, Philipina
  
: Pendidikan Fisika

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: Prima Warta Santhalia, S.Pd., M.Pd.

: Makassar, 10 Februari 1995

: Jl. Kemiri I/11B Salatiga
  
: prima.santhalia@uksw.edu

: - S1 Pendidikan Fisika 
    Universitas negeri Makasar
  - S2 Pendidikan Fisika, 
    Universitas Negeri Malang
    
: Pendidikan Fisika

STAFF NON DOSEN

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bagian

: Tri Sunarno, S.Si

: Salatiga, 18 November 1980

: Karang Kepoh RT2/I Tegalrejo Salatiga
  
: tri.sunarno@uksw.edu

: - Program Nir Gelar
    Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
  - S1 Fisika
    Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
: Laboran Lab

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

: Anindita Galuh Dewayanti, S.E

: Salatiga, 10 Agustus 1995

: Jl. Ngentaksari 13 Salatiga
  
: anindita.dewayanti@uksw.edu

: S1 Manajemen
  Universitas Kristen Satya Wacana
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Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: Debora Natalia Sudjito, S.Pd., M.Pd.

: Semarang, 11 Desember 1986

: Jl. Kemiri I/777B Salatiga
  
: debora.natalia@uksw.edu

: - S1 Pendidikan Fisika 
    Universitas kristen Satya Wacana
  - S2 Pendidikan Sains, 
    Ateneo de Manila University, Philipina
  
: Pendidikan Fisika

Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Email

Pendidikan

Bidang Keahlian

: Prima Warta Santhalia, S.Pd., M.Pd.

: Makassar, 10 Februari 1995
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