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BUKU RANCANGAN PENGAJARAN 

MATA KULIAH 

(MK)  
Fisika Matematika 3 BOBOT (sks)  

MK yang 

menjadi 

prasyarat 

Menjadi 

prasyarat 

untuk MK 

Integrasi 

Antar MK 

KODE SCPH602112 

2 (SCPH602112) 
Kalkulus 2, Fisika 

Matematika 1 

Mekanika Klasik, 

Fisika Komputasi, 

Fisika Kuantum 1, 

Fisika Statistik 

 

Rumpun MK  Mata Kuliah Prodi 

Semester 3 

Dosen Pengampu Dr. Adam Badra Cahaya 

Deskripsi Mata 

Kuliah 

Penerapan metode matematika berupa fungsi-fungsi khusus antara lain fungsi error, fungsi Gamma, fungsi Beta, 

formula Stirling, persamaan Legendre, formula Rodrigues, deret Legendre, polinomial Legendre terasosiasi, 

persamaan Bessel, fungsi Bessel jenis kedua, fungsi Hermite, fungsi Laguerre, metode separasi variabel dalam 

persamaan diferensial parsial, persamaan Poisson, fungsi Green dan metode transformasi integral, dalam 

persoalan Fisika yang dapat ditulis dalam persamaan diferensial parsial satu, dua maupun tiga dimensi. 

Tautan Kelas 

Daring 
https://emas.ui.ac.id/course/view.php?id=6811 

 

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK  

https://emas.ui.ac.id/course/view.php?id=6811


CPL Menerapkan metode matematika untuk menyelesaikan masalah fisika secara analitis dan komputasi 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

CPMK-1  Penerapan metode matematika berupa fungsi-fungsi khusus dan persamaan diferensial parsial dalam persoalan Fisika 

Sub-CPMK  

Sub- CPMK 1 Mampu menerapkan fungsi Gamma, fungsi Beta dan formula Stirling dalam menyelesaikan integral 

Sub- CPMK 2 Mampu mendapatkan dan menerapkan fungsi Legendre pada permasalahan fisika 

Sub- CPMK 3 Mampu mendapatkan solusi deret Frobenius dari persamaan diferensial, berupa fungsi Bessel, Hermite, Laguerre 

Sub- CPMK 4 Mampu menerapkan separasi variabel pada persamaan diferensial dan mendapatkan solusi dalam bentuk fungsi khusus 

Sub- CPMK 5 Mampu menerapkan metode transformasi integral dan mendapatkan solusi dari persamaan diferensial parsial 

 

Bahan Kajian:  

Materi pembelajaran 

Faktorial, fungsi Gamma dan relasi rekursifnya. 

Fungsi Beta, fungsi error, formula Stirling. 

Persamaan Legendre, formula Rodrigues, fungsi pembangkit (generating function) untuk polinomial Legendre. 

Deret Legendre, polinomial Legendre terasosiasi. 

Persamaan Bessel, fungsi Bessel, relasi rekursi. 

Fungsi Bessel jenis kedua, orthogonalitas fungsi Bessel. 

Fungsi Hermite, fungsi Laguerre. 

Persamaan diferensial parsial: persamaan Laplace, persamaan gelombang, persamaan diffusi/ aliran kalor, persamaan Schrodinger. 

Solusi dengan separasi variabel 1: koordinat Kartesian. 

Separasi variabel 2: koordinat Silinder. 

Separasi variabel 3: koordinat Bola. 

Persamaan Poisson, fungsi Green. 

Transformasi Laplace. 

Transformasi Fourier. 



 

Daftar Pustaka 

 

 

 

 

 

 

Wajib:  

Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd Ed (Mary L Boas) 

Tambahan: 

Mathematical Methods for Physicists, 5th Ed (George B. Arfken dan Hans J. Weber) 

 

RENCANA PEMBELAJARAN 

 

*Mg ke 

 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yang 

diharapkan) 

 

 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

[Rujukan] 

Metode 

pembelajaran 

[Estimasi 

Waktu] 

Moda 

pembelajaran 

 

Pengalaman Belajar 

 

 

Indikator 

Pencapaian 

sub-CPMK 

Bobot 

Penerapan 

sub-CPMK 

pada MK 
Orientasi; Latihan; Umpan 

Balik 

Indikator 

Umum; 

Indikator 

Khusus 
Daring 

(online) 

Luring 

(offline) 

1 Mampu 

menerapkan 

fungsi Gamma, 

fungsi Beta dan 

formula Stirling 

dalam 

menyelesaikan 

integral 

 

Video deskripsi 

fungsi faktorial, 

fungsi Gamma 

dan relasi 

rekursifnya. 

 

 

[Rujukan] 
Bab 11 

Mathematical 

Methods in the 

Physical 

Kuliah interaktif, 

think pair share, 

self-study 

 
Diskusi dalam 

forum dan 

perkuliahan video 

conference: 100 

menit 

 

Asinkronus 
menggunakan 
EMAS UI 
(belajar mandiri 
& forum 
diskusi) 
 

Sinkronus 

menggunakan 

MS Teams 

Orientasi:  

Sebelum sesi 

kelas, 

mahasiswa 

menonton 

video 

penurunan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

penerapan 

dalam EMAS 

 

 

 

Indikator 

umum: 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

sifat fungsi 

Gamma 

 

 

 

15% 

 



Sciences, 3rd Ed 

(Mary L Boas) 

 

(30%) 

 
Latihan: 
Mahasiswa 

mendiskusikan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

formula 

melalui forum 

diskusi (30%) 

 

Umpan Balik:  

Dosen 

memberikan 

tanggapan pada 

hasil diskusi dan 

tanya jawab 

melalui video 

conference 

(10%).  

Indikator 

khusus: 
Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

fungsi Gamma 

dalam 

menyelesaikan 

integral 
 

2 Video deskripsi  

Fungsi Beta, 

fungsi error, 

formula Stirling. 

 

 

[Rujukan] 
Bab 11 

Mathematical 

Methods in the 

Physical 

Sciences, 3rd Ed 

(Mary L Boas) 

 

Kuliah interaktif, 

think pair share, 

self-study 

 
Diskusi dalam 

forum dan 

perkuliahan video 

conference: 100 

menit 

 

Asinkronus 
menggunakan 
EMAS UI 
(belajar mandiri 
& forum 
diskusi) 
 
Sinkronus 
menggunakan 
MS Teams 

Orientasi:  

Sebelum sesi 

kelas, 

mahasiswa 

menonton 

video 

penurunan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

penerapan 

dalam EMAS 

(30%) 

 

 

 

 

Indikator 

umum: 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

sifat fungsi 

Beta dan 

formula 

Stirling 

 

 



Latihan: 
Mahasiswa 

mendiskusikan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

formula 

melalui forum 

diskusi (30%) 

 

Umpan Balik:  

Dosen 

memberikan 

tanggapan pada 

hasil diskusi dan 

tanya jawab 

melalui video 

conference 

(10%).  

Indikator 

khusus: 
Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

fungsi Beta dan 

formula 

Stirling dalam 

menyelesaikan 

integral 

 

3 

Mampu 

mendapatkan 

dan menerapkan 

fungsi Legendre 

pada 

permasalahan 

fisika 

Video deskripsi 

persamaan 

Legendre, 

formula 

Rodrigues, 

fungsi 

pembangkit 

(generating 

function) untuk 

polinomial 

Legendre 

 

[Rujukan] 
Bab 12 

Mathematical 

Methods in the 

Kuliah interaktif, 

think pair share, 

self-study 

 
Diskusi dalam 

forum dan 

perkuliahan video 

conference: 100 

menit 

 

Asinkronus 
menggunakan 
EMAS UI 
(belajar mandiri 
& forum 
diskusi) 
 
Sinkronus 
menggunakan 
MS Teams 

Orientasi:  

Sebelum sesi 

kelas, 

mahasiswa 

menonton 

video 

penurunan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

penerapan 

dalam EMAS 

(30%) 

 
Latihan: 

Mahasiswa 

 

 

 

Indikator 

umum: 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

sifat fungsi 

pembangkit 

Legendre  
 

 

Indikator 

khusus: 
Mahasiswa 

mampu 

 

15% 



Physical 

Sciences, 3rd Ed 

(Mary L Boas) 

 

mendiskusikan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

formula 

melalui forum 

diskusi (30%) 

 

Umpan Balik:  

Dosen 

memberikan 

tanggapan pada 

hasil diskusi dan 

tanya jawab 

melalui video 

conference 

(10%).  

menerapkan 

fungsi 

pembangkit 

Legendre 

dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

fisika 

 

4 Video deskripsi  

deret Legendre, 

polinomial 

Legendre 

terasosiasi. 

 

[Rujukan] 
Bab 12 

Mathematical 

Methods in the 

Physical 

Sciences, 3rd Ed 

(Mary L Boas) 

 

Kuliah interaktif, 

think pair share, 

self-study 

 
Diskusi dalam 

forum dan 

perkuliahan video 

conference: 100 

menit 

 

Asinkronus 
menggunakan 
EMAS UI 
(belajar mandiri 
& forum 
diskusi) 
 
Sinkronus 
menggunakan 
MS Teams 

Orientasi:  

Sebelum sesi 

kelas, 

mahasiswa 

menonton 

video 

penurunan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

penerapan 

dalam EMAS 

(30%) 

 
Latihan: 
Mahasiswa 

mendiskusikan 

sifat dan 

 

 

 

Indikator 

umum: 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

sifat deret 

Legendre  

 

 

Indikator 

khusus: 
Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

deret Legendre 

dalam 



penerapan 

fungsi dan 

formula 

melalui forum 

diskusi (30%) 

 

Umpan Balik:  

Dosen 

memberikan 

tanggapan pada 

hasil diskusi dan 

tanya jawab 

melalui video 

conference 

(10%).  

menyelesaikan 

permasalahan 

fisika 

 

5 

Mampu 

mendapatkan 

solusi deret 

Frobenius dari 

persamaan 

diferensial, 

berupa fungsi 

Bessel, 

Hermite, 

Laguerre 

Video deskripsi 

persamaan 

Bessel, fungsi 

Bessel, relasi 

rekursi 

. 

 

[Rujukan] 
Bab 12 

Mathematical 

Methods in the 

Physical 

Sciences, 3rd Ed 

(Mary L Boas) 

 

Kuliah interaktif, 

think pair share, 

self-study 

 
Diskusi dalam 

forum dan 

perkuliahan video 

conference: 100 

menit 

 

Asinkronus 
menggunakan 
EMAS UI 
(belajar mandiri 
& forum 
diskusi) 
 
Sinkronus 
menggunakan 
MS Teams 

Orientasi:  

Sebelum sesi 

kelas, 

mahasiswa 

menonton 

video 

penurunan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

penerapan 

dalam EMAS 

(30%) 

 
Latihan: 
Mahasiswa 

mendiskusikan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

 

 

 

Indikator 

umum: 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

solusi deret 

dari 

persamaan 

diferensial 

 

 

Indikator 

khusus: 
Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

deret Bessel, 

dalam 

 

20% 



formula 

melalui forum 

diskusi (30%) 

 

Umpan Balik:  

Dosen 

memberikan 

tanggapan pada 

hasil diskusi dan 

tanya jawab 

melalui video 

conference 

(10%).  

menyelesaikan 

persamaan 

diferensial 

 

6 Video deskripsi 

fungsi Bessel 

jenis kedua, 

orthogonalitas 

fungsi Bessel. 

 

[Rujukan] 
Bab 12 

Mathematical 

Methods in the 

Physical 

Sciences, 3rd Ed 

(Mary L Boas) 

 

Kuliah interaktif, 

think pair share, 

self-study 

 
Diskusi dalam 

forum dan 

perkuliahan video 

conference: 100 

menit 

 

Asinkronus 
menggunakan 
EMAS UI 
(belajar mandiri 
& forum 
diskusi) 
 
Sinkronus 
menggunakan 
MS Teams 

Orientasi:  

Sebelum sesi 

kelas, 

mahasiswa 

menonton 

video 

penurunan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

penerapan 

dalam EMAS 

(30%) 

 
Latihan: 
Mahasiswa 

mendiskusikan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

formula 

melalui forum 

 

 

 

Indikator 

umum: 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

solusi deret 

dari 

persamaan 

diferensial 

 

 

Indikator 

khusus: 
Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

fungsi Bessel 

dalam 

menyelesaikan 



diskusi (30%) 

 

Umpan Balik:  

Dosen 

memberikan 

tanggapan pada 

hasil diskusi dan 

tanya jawab 

melalui video 

conference 

(10%).  

persamaan 

diferensial 
 

7 Video deskripsi 

teorema Fuchs, 

fungsi Hermite, 

fungsi Laguerre. 

 

[Rujukan] 
Bab 12 

Mathematical 

Methods in the 

Physical 

Sciences, 3rd Ed 

(Mary L Boas) 

 

Kuliah interaktif, 

think pair share, 

self-study 

 
Diskusi dalam 

forum dan 

perkuliahan video 

conference: 100 

menit 

 

Asinkronus 
menggunakan 
EMAS UI 
(belajar mandiri 
& forum 
diskusi) 
 
Sinkronus 
menggunakan 
MS Teams 

Orientasi:  

Sebelum sesi 

kelas, 

mahasiswa 

menonton 

video 

penurunan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

penerapan 

dalam EMAS 

(30%) 

 
Latihan: 

Mahasiswa 

mendiskusikan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

formula 

melalui forum 

diskusi (30%) 

 

 

 

 

Indikator 

umum: 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

solusi deret 

dari 

persamaan 

diferensial 

 

 

Indikator 

khusus: 
Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

fungsi Hermite, 

Laguerre dalam 

menyelesaikan 

persamaan 

diferensial 

 



Umpan Balik:  

Dosen 

memberikan 

tanggapan pada 

hasil diskusi dan 

tanya jawab 

melalui video 

conference 

(10%).  

8 UTS  

9 

Mampu 

menerapkan 

separasi 

variabel pada 

persamaan 

diferensial dan 

mendapatkan 

solusi dalam 

bentuk fungsi 

khusus 

Video 

pengenalan 

persamaan 

diferensial 

parsial (PDP) 

 

[Rujukan] 
Bab 13 

Mathematical 

Methods in the 

Physical 

Sciences, 3rd Ed 

(Mary L Boas) 

Kuliah interaktif, 

think pair share, 

self-study 

 
Diskusi dalam 

forum dan 

perkuliahan video 

conference: 100 

menit 

 

Asinkronus 
menggunakan 
EMAS UI 
(belajar mandiri 
& forum 
diskusi) 
 
Sinkronus 
menggunakan 
MS Teams 

Orientasi:  

Sebelum sesi 

kelas, 

mahasiswa 

menonton 

video 

penurunan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

penerapan 

dalam EMAS 

(30%) 

 
Latihan: 
Mahasiswa 

mendiskusikan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

formula 

melalui forum 

diskusi (30%) 

 

 

 

Indikator 

umum: 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

bentuk 

persamaan 

diferensial 

parsial  

 

 

Indikator 

khusus: 
Mahasiswa 

mampu 

menuliskan 

permasalahan 

fisika dalam 

persamaan 

diferensial 

parsial 
 

30% 



Umpan Balik:  

Dosen 

memberikan 

tanggapan pada 

hasil diskusi dan 

tanya jawab 

melalui video 

conference 

(10%).  

10 Video deskripsi 

contoh-contoh 

PDP: : 

Persamaan 

Laplace, 

persamaan 

gelombang, 

persamaan 

diffusi/ aliran 

kalor, persamaan 

Schrodinger 

 

[Rujukan] 
Bab 13 

Mathematical 

Methods in the 

Physical 

Sciences, 3rd Ed 

(Mary L Boas) 

Kuliah interaktif, 

think pair share, 

self-study 

 
Diskusi dalam 

forum dan 

perkuliahan video 

conference: 100 

menit 

 

Asinkronus 
menggunakan 
EMAS UI 
(belajar mandiri 
& forum 
diskusi) 
 
Sinkronus 
menggunakan 
MS Teams 

Orientasi:  

Sebelum sesi 

kelas, 

mahasiswa 

menonton 

video 

penurunan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

penerapan 

dalam EMAS 

(30%) 

 
Latihan: 
Mahasiswa 

mendiskusikan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

formula 

melalui forum 

diskusi (30%) 

 

Umpan Balik:  

 

 

Indikator 

umum: 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

bentuk 

persamaan 

diferensial 

parsial  

 

 

Indikator 

khusus: 
Mahasiswa 

mampu 

menuliskan 

permasalahan 

fisika dalam 

persamaan 

diferensial 

parsial 
 



Dosen 

memberikan 

tanggapan pada 

hasil diskusi dan 

tanya jawab 

melalui video 

conference 

(10%).  

11 Video deskripsi 

solusi dengan 

separasi variabel 

1: koordinat 

Kartesian 

 

[Rujukan] 
Bab 13 

Mathematical 

Methods in the 

Physical 

Sciences, 3rd Ed 

(Mary L Boas) 

Kuliah interaktif, 

think pair share, 

self-study 

 
Diskusi dalam 

forum dan 

perkuliahan video 

conference: 100 

menit 

 

Asinkronus 
menggunakan 
EMAS UI 
(belajar mandiri 
& forum 
diskusi) 
 
Sinkronus 
menggunakan 
MS Teams 

Orientasi:  

Sebelum sesi 

kelas, 

mahasiswa 

menonton 

video 

penurunan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

penerapan 

dalam EMAS 

(30%) 

 
Latihan: 
Mahasiswa 

mendiskusikan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

formula 

melalui forum 

diskusi (30%) 

 

Umpan Balik:  

Dosen 

memberikan 

 

 

Indikator 

umum: 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

bentuk 

persamaan 

diferensial 

parsial 1 

dimensi 

 

 

Indikator 

khusus: 
Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

solusi 

persamaan 

diferensial 

parsial terhadap 

permasalahan 

fisika 1 

dimensi 

 



tanggapan pada 

hasil diskusi dan 

tanya jawab 

melalui video 

conference 

(10%).  

12 Video deskripsi 

solusi dengan 

separasi variabel 

2: koordinat 

Silinder 

 

[Rujukan] 
Bab 13 

Mathematical 

Methods in the 

Physical 

Sciences, 3rd Ed 

(Mary L Boas) 

Kuliah interaktif, 

think pair share, 

self-study 

 
Diskusi dalam 

forum dan 

perkuliahan video 

conference: 100 

menit 

 

Asinkronus 
menggunakan 
EMAS UI 
(belajar mandiri 
& forum 
diskusi) 
 
Sinkronus 
menggunakan 
MS Teams 

Orientasi:  

Sebelum sesi 

kelas, 

mahasiswa 

menonton 

video 

penurunan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

penerapan 

dalam EMAS 

(30%) 

 
Latihan: 

Mahasiswa 

mendiskusikan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

formula 

melalui forum 

diskusi (30%) 

 

Umpan Balik:  

Dosen 

memberikan 

tanggapan pada 

hasil diskusi dan 

 

 

Indikator 

umum: 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

bentuk 

persamaan 

diferensial 

parsial 2 

dimensi 
 

 

Indikator 

khusus: 
Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

solusi 

persamaan 

diferensial 

parsial terhadap 

permasalahan 

fisika 2 

dimensi 
 



tanya jawab 

melalui video 

conference 

(10%).  

13 Video deskripsi 

solusi dengan 

separasi variabel 

3: koordinat 

Bola 

 

[Rujukan] 
Bab 13 

Mathematical 

Methods in the 

Physical 

Sciences, 3rd Ed 

(Mary L Boas) 

Kuliah interaktif, 

think pair share, 

self-study 

 
Diskusi dalam 

forum dan 

perkuliahan video 

conference: 100 

menit 

 

Asinkronus 
menggunakan 
EMAS UI 
(belajar mandiri 
& forum 
diskusi) 
 
Sinkronus 
menggunakan 
MS Teams 

Orientasi:  

Sebelum sesi 

kelas, 

mahasiswa 

menonton 

video 

penurunan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

penerapan 

dalam EMAS 

(30%) 

 
Latihan: 
Mahasiswa 

mendiskusikan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

formula 

melalui forum 

diskusi (30%) 

 

Umpan Balik:  

Dosen 

memberikan 

tanggapan pada 

hasil diskusi dan 

 

 

Indikator 

umum: 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

bentuk 

persamaan 

diferensial 

parsial 3 

dimensi 
 

 

Indikator 

khusus: 
Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

solusi 

persamaan 

diferensial 

parsial terhadap 

permasalahan 

fisika 3 

dimensi 
 



tanya jawab 

melalui video 

conference 

(10%).  

14 

Mampu 

menerapkan 

metode 

transformasi 

integral dan 

mendapatkan 

solusi dari 

persamaan 

diferensial 

parsial 

Video deskripsi 

persamaan 

Poisson dan 

fungsi Green 

 

[Rujukan] 
Bab 13 

Mathematical 

Methods in the 

Physical 

Sciences, 3rd Ed 

(Mary L Boas) 

Kuliah interaktif, 

think pair share, 

self-study 

 
Diskusi dalam 

forum dan 

perkuliahan video 

conference: 100 

menit 

 

Asinkronus 
menggunakan 
EMAS UI 
(belajar mandiri 
& forum 
diskusi) 
 
Sinkronus 
menggunakan 
MS Teams 

Orientasi:  

Sebelum sesi 

kelas, 

mahasiswa 

menonton 

video 

penurunan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

penerapan 

dalam EMAS 

(30%) 

 
Latihan: 
Mahasiswa 

mendiskusikan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

formula 

melalui forum 

diskusi (30%) 

 

Umpan Balik:  

Dosen 

memberikan 

tanggapan pada 

hasil diskusi dan 

 

 

 

Indikator 

umum: 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

sifat 
persamaan 

Poisson  

 

 

Indikator 

khusus: 
Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

fungsi Green 

dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

fisika 

 

20% 



tanya jawab 

melalui video 

conference 

(10%).  

15 Video deskripsi 

metode 

transformasi 

integral 

 

[Rujukan] 
Bab 13 

Mathematical 

Methods in the 

Physical 

Sciences, 3rd Ed 

(Mary L Boas) 

Kuliah interaktif, 

think pair share, 

self-study 

 
Diskusi dalam 

forum dan 

perkuliahan video 

conference: 100 

menit 

 

Asinkronus 
menggunakan 
EMAS UI 
(belajar mandiri 
& forum 
diskusi) 
 
Sinkronus 
menggunakan 
MS Teams 

Orientasi:  

Sebelum sesi 

kelas, 

mahasiswa 

menonton 

video 

penurunan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

penerapan 

dalam EMAS 

(30%) 

 
Latihan: 
Mahasiswa 

mendiskusikan 

sifat dan 

penerapan 

fungsi dan 

formula 

melalui forum 

diskusi (30%) 

 

Umpan Balik:  

Dosen 

memberikan 

tanggapan pada 

hasil diskusi dan 

 

 

 

Indikator 

umum: 

Mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

transformasi 

fungsi  

 

 

Indikator 

khusus: 
Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

transformasi 

fungsi pada 

persamaan 

diferensial 



tanya jawab 

melalui video 

conference 

(10%).  

16 

UAS 

 

*) Mg: Minggu 

**) Sinkronus: interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa dilakukan pada waktu yang bersamaan, menggunakan teknologi video 

conference atau chatting. 

Asinkronus: interaksi pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama, misalkan menggunakan forum diskusi 

atau belajar mandiri/penugasan mahasiswa.  

  

RANCANGAN TUGAS DAN LATIHAN 

 

Minggu 

Ke 

Nama Tugas Sub-

CPMK 

Penugasan Ruang Lingkup Cara 

Pengerjaan 

Batas 

Waktu 

Luaran 

Tugas yang 

Dihasilkan 

2 Tugas mandiri 1 1 Soal latihan Penggunaan sifat fungsi Gamma, 

beta dan formula Stirling 

PR individu 1 minggu Grafik dan 

file .pdf 

 

4 Tugas mandiri 2 2 Soal latihan Penggunaan fungsi Legendre dalam 

permasalahan fisika 

PR individu 1 minggu File .pdf 

 

6 Tugas 

kelompok 1 

3 Soal latihan Penurunan sifat fungsi – fungsi 

khusus 

PR 

kelompok 

1 minggu Slide .ppt 

 



10 Tugas individu 

3 

4 Soal latihan Solusi deret dari persamaan 

diferensial parsial 

PR individu 1 minggu Grafik dan 

file .pdf 

13 Tugas 

kelompok 2 

4 Soal latihan Separasi variabel persamaan 

diferensial pdp 

PR 

kelompok 

1 minggu Slide .ppt 

 

15 Tugas individu 

4 

5 Soal latihan Transformasi fungsi PR individu 1 minggu File .pdf 

 

KRITERIA PENILAIAN (EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN) 

Pada bagian ini dituliskan  

 

Bentuk Evaluasi Sub-CPMK 
Instrumen/ 

Jenis Asesmen 
Frekuensi Bobot Evaluasi (%) 

Tugas individu 1,2,4,5 Tes tertulis melalui emas 4 x 30 

Tugas kelompok 3,4 Presentasi 2 x 20 

UTS 1,2,3 
Ujian synchronous dan 

submisi melalui emas 
1 x 25 

UAS 4,5 
Ujian synchronous dan 

submisi melalui emas 
1 x 25 

Total  100 

Pedoman Kriteria Penilaian 
 

Konversi nilai akhir mahasiswa berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia. Konversi nilai tersebut adalah: 

 

Nilai Angka Nilai Huruf Bobot 

85—100 A 4,00 

80—<85 A- 3,70 

75—<80 B+ 3,30 

70—<75 B 3,00 



65—<70 B- 2,70 

60—<65 C+ 2,30 

55—<60 C 2,00 

40—<55 D 1,00 

<40 E 0,00 

 

Rubrik Penilaian: 

 
Kriteria A (90) B (70) C (60) D (50) 

Perumusan 

matematis 

Mahasiswa mampu 

menuliskan 

persamaan 

diferensial yang 

tepat 

Mahasiswa mampu 

menemukan simetri yang tepat 

namun persamaan diferensial 

yang ditulis kurang tepat 

Mahasiswa menemukan simetri 

yang kurang tepat dan 

persamaan diferensial yang 

ditulis tidak tepat 

Mahasiswa tidak mampu 

menemukan simetri yang 

kurang tepat dan persamaan 

diferensial yang ditulis tidak 

tepat 

Penentuan syarat 

batas 

Mahasiswa mampu 

menuliskan syarat 

batas yang tepat 

Mahasiswa mampu 

menemukan simetri yang tepat 

namun syarat batas yang ditulis 

kurang tepat 

Mahasiswa menemukan simetri 

yang kurang tepat dan syarat 

batas yang ditulis tidak tepat 

Mahasiswa tidak mampu 

menemukan simetri yang 

tepat dan syarat batas yang 

ditulis tidak tepat 

Pemilihan fungsi 

khusus 

Mahasiswa mampu 
memilih fungsi 
khusus dan 
menerapkan sifat 
yang tepat 

Mahasiswa mampu memilih 

fungsi khusus dan sifat yang 

diterapkan kurang tepat 

Mahasiswa memilih fungsi 

khusus yang kurang tepat dan 

sifat yang diterapkan tidak 

tepat 

Mahasiswa tidak memilih 

fungsi khusus yang tepat 

dan sifat yang diterapkan 

tidak tepat 

Visualisasi  Mahasiswa mampu 
menggambar grafik 
yang tepat 

Mahasiswa mampu 

menggunakan sifat fungsi yang 

tepat namun grafik kurang 

tepat 

Mahasiswa menggunakan sifat 

fungsi yang kurang tepat dan 

grafik tidak tepat 

Mahasiswa tidak 

menggunakan sifat fungsi 

yang tepat dan grafik tidak 

tepat 

 

  



I. Lampiran 1: Contoh Soal Ujian Tengah Semester

 



Lampiran 2: Contoh Ujian Akhir Semester 

 

 

  

 



II. Lampiran 3: Contoh Tugas Individu 

 

 

  

 



III. Lampiran 3: Contoh Tugas Kelompok 

 



 


	BUKU RANCANGAN PENGAJARAN (BRP) MATA KULIAH

