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Minggu 

Ke- 

Kemampuan yang Diharapkan 

pada Setiap Pertemuan 

Bahan 

Kajian 

 

Metode 

Pembelajaran  

Waktu 

Belajar  

(Menit) 

Pengalaman Belajar 

Mahasiswa  

(Deskripsi Tugas) 

Kriteria, Indikator dan 

Bobot Penilaian 

Daftar Referensi yang 

digunakan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Ke-1 & 

2 

1. Mahasiswa memahami 

aturan perkuliahan listrik 

magnet 1 ini 

2. Mengenal, menegrti 

manfaat materi yang akan 

dipelajari di matakuliah 

listrik magnet 1 ini 

3. Mahasiswa dapat 

memahami, menentukan 

dan menurunkan rumus 

Gaya coulumb 

4. Mahasiswa dapat 

memahami, menentukan 

dan menurunkan rumus 

Gaya listrik 

5. Mahasiswa dapat 

memahami dan 

Kontrak 

kuliah, 

pengena

lan mata 

kuliah 

listrik 

magnet 

1 & 

Hukum 

coulum

b 

Metode 

ceramah, 

diskusi, dan 

tanya jawab 

model 

pembelajaran 

kontrukstivisme 

&kontekstual 

2 kali 

pertemuan 

1.Mendengarkan 

penjelasan dosen 

2.menurunkan dan 

menganalisa persamaan 

gaya coulumb 

3.Melakukan diskusi 

dengan teman dalam 

menyelesaikan tugas 

4.Melakukan Tanya 

jawab 

5. menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari hari 

ini 

Teknik Penilaian:  

1. Sikap  

(Instrumen: observasi)   

2.Pengetahuan 

(Instrumen: tes) (5%) 

 

1,2 



menyelesaikan 

permasalahan gaya listrik 

Ke-3  1. Mahasiswa dapat memahami 

dan penerapan medan listrik 

muatan titik 

2. Mahasiswa dapat memahami 

dan penerpan medan listrik 

muatan kontinyu 

 

Medan 

listrik 

muatan 

titik dan 

medan 

listrik 

muatan 

kontiny

u 

ceramah, 

diskusi, dan 

tanya jawab 

- kontekstual 

1 kali 

pertemuan 

1.Mendengarkan 

penjelasan dosen 

2.menurunkan dan 

menganalisa rumus 

Medan listrik muatan 

titik dan kontinyu  

 

3.Melakukan diskusi 

dengan teman dalam 

menyelesaikan tugas 

4.Melakukan Tanya 

jawab 

5.  menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari hari 

ini 

Teknik Penilaian:  

1. Sikap  

(Instrumen: observasi)  

() 

2.Pengetahuan 

(Instrumen: tes) (5%) 

 

2 

Ke-4 & 

5 

1. Mahasiswa dapat 

mengidentifikasi dan 

menentukan flux listrik 

2. Mahasiswa dapat 

menurunkan Hukum Gauss 

 

Flux 

listrik, 

Hukum 

gauss 

ceramah, 

diskusi, dan 

tanya jawab 

- 

kontruktivisme 

2 kali 

pertemuan 

1.Mendengarkan 

penjelasan dosen 

2.menurunkan dan 

menganalisa persamaan  

Flux listrik, Hukum 

gauss 

 

3.Melakukan diskusi 

dengan teman dalam 

menyelesaikan tugas 

4.Melakukan Tanya 

jawab 

5.  menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari hari 

ini 

Teknik Penilaian:  

1. Sikap  

(Instrumen: observasi)   

2.Pengetahuan 

(Instrumen: tes) (5%) 

 

2 

Ke-6 1. Mahasiswa dapat 

mengidentifikasi dan  

menurunkan  Divergensi E  

Diverge

nsi E, 

Curl E 

dan 

ceramah, 

diskusi, dan 

tanya jawab 

1 kali 

pertemuan 

1.Mendengarkan 

penjelasan dosen 

2.menurunkan dan 

menganalisa  persamaan 

Teknik Penilaian:  

1. Sikap  

(Instrumen: observasi)   

2,3 



2. Mahasiswa dapat 

mengidentifikasi dan 

menentukan Curl E 

3. Mahasiswa dapat memahami, 

mengidentifikasi dan 

menentukan  penerapan 

Hukum Gauss 

penerap

an 

Hukum 

Gauss 

- kontekstual dan permasalahan 

Divergensi E, Curl E dan 

penerapan Hukum Gauss  

3.Melakukan diskusi 

dengan teman dalam 

menyelesaikan tugas 

4.Melakukan Tanya 

jawab 

5.  menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari hari 

ini 

2.Pengetahuan 

(Instrumen: tes) (2,5%) 

 

Ke-7 1. Mahasiswa dapat 

menentukan persamaan 

potensial listrik 

2. Mahasiswa dapat 

menganlisa kasus 

potensial listrik 

3. Mahasiswa dapat 

menyelesaikan 

permasalahan Hukum 

coulumb, medan listrik 

dan hukum gauss 

Pendah

uluan 

potensia

l listrik 

dan 

latihan 

soal 

persiapa

n UTS 

Metode 

ceramah, 

diskusi, dan 

tanya jawab 

model 

pembelajaran 

kontrukstivisme 

&kontekstual 

1 kali 

pertemuan 

1.Mendengarkan 

penjelasan dosen 

2.menurunkan dan 

menganalisa potensial 

potensial listrik 

& mengerjakan soal-soal 

terkait Hukum coulumb, 

medan listrik dan hukum 

gauss 

3.Melakukan diskusi 

dengan teman dalam 

menyelesaikan tugas 

4.Melakukan Tanya 

jawab 

5.  menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari hari 

ini 

Teknik Penilaian:  

1. Sikap  

(Instrumen: observasi)   

2.Pengetahuan 

(Instrumen: tes) (2,5%) 

  

2,3 

Ke-8  UTS Close Book 1 kali 

pertemuan 

 Pengetahuan 

(Instrumen: tes) 

Tes tulis essay (30%) 

 

Ke-9 & 

10 

1. Mahasiswa dapat memahami, 

identifkasi dan menentukan  

Potensial listrik  

Potensi

al 

listrik, 

persama

an 

Pembelajaran 

Online 

- kontekstual 

2 kali 

pertemuan 

1.Memahami penjelasan 

dosen 

2.menurunkan dan 

menganalisa Torsi dan 

gaya pada dipole 

Teknik Penilaian:  

1. Sikap  

(Instrumen: observasi)   

2.Pengetahuan 

(Instrumen: tes) (5%) 

2 



2. Mahasiswa dapat memahami, 

identifikasi dan menurunkan  

persamaan laplace  

3. Mahasiswa dapat memahami, 

identifikasi dan menurunkan  

persamaan poisson  

4. Mahasiswa dapat memahami, 

identifikasi dan menentukan  

potensial listrik pada muatan 

kontinyu 

laplace,

persama

an 

poisson 

dan 

potensia

l listrik 

pada 

muatan 

kontiny

u 

magnet, Efek medan 

magnet pada lintasan 

atom, Diamagnetic, 

paramagnetic dan 

ferromagnetic,  

3.Melakukan Tanya 

jawab 

4.  menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari hari 

ini 

 

Ke-11 1. Mahasiswa dapat memahami 

dan menentukan  Energi dan 

kerja listrik statik 

2. Mahasiswa dapat 

menyelesaikan permasalahan 

tentang  Energi dan kerja 

listrik statik 

Energi 

dan 

kerja 

listrik 

statik 

Pembelajaran 

Online 

- kontekstual 

1 kali 

pertemuan 

1.memahami penjelasan 

dosen 

2.identifikasi dan 

menganalisa Medan 

objek termagnetisasi 

pada Medan objek 

termagnetisasi, 

Interpretasi fisika pada 

batas arus, Medan mgnet 

didalam bahan 

3.Melakukan diskusi 

dengan teman dalam 

menyelesaikan tugas 

4. menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari hari 

ini  

5. menyimpulkan materi 

yang telah 

Teknik Penilaian:  

1. Sikap  

(Instrumen: observasi)   

2.Pengetahuan 

(Instrumen: tes) (7,5%) 

 

2 

Ke -12 1. Mahasiswa dapat 

memahami dan menerpkan 

persamaan poisson dan 

laplace  

2. Mahasiswa dapat 

menyelesaikan permaslahan 

dengan menggunakan 

Persama

an 

Poisson 

dan 

Laplace 

& 

properti 

Pembelajaran 

Online 

- kontekstual 

1 kali 

pertemuan 

1.memahami & 

Mendengarkan 

penjelasan dosen 

2.mengidentifikasi dan 

menganalisa  Konduktor 

dan kapasitor 

Teknik Penilaian:  

1. Sikap  

(Instrumen: observasi)   

2.Pengetahuan 

(Instrumen: tes) (5%) 

 

2 

 

 



persamaan poisson dan 

laplace 

3. Mahasiswa dapat 

memahami dan 

mengidentifikasi property 

delektrik 

dielektri

k. 

 

3.Melakukan diskusi 

dengan teman dalam 

menyelesaikan tugas 

4.Melakukan Tanya 

jawab 

5.  menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari hari 

ini 

Ke-13  1. Mahasiswa dapat memahami 

cara den penggunaan separasi 

variabel  

2. Mahasiswa dapat memahami 

dan mengidentifikasi 

ekspansi multipole 

3. Mahasiswa dapat 

menyelesaikan permaslahan 

dengan menggunakan teori 

separasi variabel 

4. Mahasiswa dapat 

menyelesaikan permasalahan 

kaitannya dengan ekpansi 

multipole 

 

Separasi 

variabel 

daneksp

ansi  

multipol

e  
 

Pembelajaran 

Online 

- kontekstual 

1 kali 

pertemuan 

1.Mendengarkan 

penjelasan dosen 

2.mengidentifikasi dan 

menganalisa spesial 

tehnik 

3.Melakukan diskusi 

dengan teman dalam 

menyelesaikan tugas 

4.Melakukan Tanya 

jawab 

5.  menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari hari 

ini 

Teknik Penilaian:  

1. Sikap  

(Instrumen: observasi)   

2.Pengetahuan 

(Instrumen: tes) (5%) 

 

2 

Ke-14 1. Mahasiswa dapat 

memahami dan 

mengidentifikasi  medan 

listrik bahan 

2. Mahasiswa dapat 

memahami dan 

mengidentifikasi polarisasi 

3. Mahasiswa dpat 

menyelesaikan permaslahan 

kaitannya medan listrik 

bahan dan polarisasi 

 

Medan 

listrik 

Bahan(

 

polarisa

si) 

Pembelajaran 

Online 

- kontekstual 

1 kali 

pertemuan 

1.Mendengarkan 

penjelasan dosen 

2.mengidentifikasi dan 

menganalisa  Medan 

listrik Bahan( polarisasi) 

3.Melakukan diskusi 

dengan teman dalam 

menyelesaikan tugas 

4.Melakukan Tanya 

jawab 

5.  menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari hari 

ini 

Teknik Penilaian:  

1. Sikap  

(Instrumen: observasi)   

2.Pengetahuan 

(Instrumen: tes) (5%) 

 

2 



 
Pustaka 

J. R. Reitz,” Foundations of Electromagnetic Theory”, Addison-Wesley Publ., 1993 

2. D. J. Griffith,” Introduction to Electrodynamics”, Prentice-Hall Inc.,1989. 

3. J. D. Jackson,” Classical Electrodynamics”, John Wiley & Sons Inc., 1991 

 

 
Malang, 5 Februari 2022 
Dosen Pengampu Mata Kuliah 
 
 
 
 Muhammad Taufiqi 

 

 

Ke-15 1. Mahasiswa dapat 

memahami dan 

mengidentifikasi  Medan 

listrik polarisasi 

2. Mahasiswa dapat 

memahami dan 

mengidentifikasi pergeseran 

listrik  

3. Mahasiswa dapat 

menyelesaikan permaslahan 

kaitannya dengan  Medan 

listrik polarisasi & 

pergeseran listrik 

Medan 

listrik 

polarisa

si & 

pergese

ran 

listrik 

Pembelajaran 

Online 

- kontekstual 

1 kali 

pertemuan 

1.Mendengarkan 

penjelasan dosen 

2.mengidentifikasi dan 

menganalisa   Medan 

listrik polarisasi & 

pergeseran listrik 

3.Melakukan diskusi 

dengan teman dalam 

menyelesaikan tugas 

4.Melakukan Tanya 

jawab 

5.  menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari hari 

ini 

Teknik Penilaian:  

1. Sikap  

(Instrumen: observasi)   

2.Pengetahuan 

(Instrumen: tes) (5%) 

 

2 

Ke-16  UAS Close Book 1 kali 

pertemuan 

 Pengetahuan 

(Instrumen: tes) 

Tes tulis essay (30%) 

 



 

 

 


