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I.

PENDAHULUAN

A. Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Prodi
Visi Program Studi Teknik Mesin UMY
‘’Visi dari Prodi Teknik Mesin UMY adalah “Menjadi Program Studi Teknik Mesin kelas

dunia yang menghasilkan lulusan unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta

luhur dalam perilaku”.

Misi Program Studi Teknik Mesin UMY
1. Menyelenggarakan pendidikan sarjana bertaraf internasional di bidang teknik mesin.
2. Melaksanakan penelitian untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk
meningkatkan produktivitas masyarakat industri.
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengelolaan prodi dengan layanan prima dan
bertanggung jawab.
5. Menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana akademik yang sesuai dengan
kemajuan teknologi terkini.
6. Menjalin jaringan kerjasama yang simetris di tingkat daerah, nasional, dan
internasional

7. Membangun karakter spiritualitas, moralitas, dan nasionalisme berlandaskan
Pancasila yang bersumber Al-Quran dan Sunnah.

Tujuan Pendidikan Program Studi Teknik Mesin UMY
1. Terlaksananya proses pembelajaran yang menghasilkan lulusan sarjana teknik mesin
yang:
a. Profesional

yang

mendapatkan

pengakuan

masyarakat

profesi

pengetahuan

sehingga

mampu

internasional.
b. Mempunyai perilaku islami.
c. Menguasai

dasar-dasar

ilmu

berpikir,bersikap, dan bertindak secara ilmiah.
d. Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta metodologi
bidang engineering sehingga mampu memahami, menjelaskan, dan
merumuskan cara penyelesaian suatu masalah.

e. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlian
yang dikuasainya untuk kegiatan produktif dalam melayani kebutuhan
masyarakat.
f.

Mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi.

2. Terselenggaranya penelitian dengan luaran: prosiding, jurnal nasional/internasional,
paten, dan teknologi yang menjadi salah satu sumber pengembangan bahan dan
metode pembelajaran di Prodi Teknik Mesin.
3. Terselenggaranya pengabdian masyarakat dalam bentuk transfer pengetahuan dan
teknologi yang bermanfaat bagi peningkatan produktivitas masyarakat dan industri.
4. Terselenggaranya pengelolaan prodi dengan layanan prima mengggunakan dukungan
teknologi informasi dan layanan yang sesuai dengan standar yang dapat
dipertanggungjawabkan.
5. Tersedia dan termanfaatkannya sarana dan prasarana akademik terkini yang
mendukung proses akademik dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
6. Terjalinnya kerjasama dengan perguruan tinggi nasional/internasional, industri
lokal/nasional/multinasional,

dan

pemerintah

daerah/pusat

yang

memberi

kemanfaatan bagi semua pihak.

7. Terinternalisasinya nilai-nilai spiritualitas, moralitas, dan nasionalisme berlandaskan
Al-Quran dan Sunnah, dalam pengembangan perilaku civitas akademika.
B. Capaian Pembelajaran (Learning Outcome)

Capaian Pembelajaran Prodi Teknik Mesin UMY berdasarkan Profil Lulusan sebagai berikut:
UNSUR SNPT & KODE
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
KKNI
S1
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu
SIKAP
menunjukkan sikap religius dengan menginternalisasi dan
mengamalkan nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam
Al-Quran dan Al-Hadist;
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan
S2
tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
S3
S4

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah
air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada
negara dan bangsa;

S5

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

UNSUR SNPT & KODE
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
KKNI
S6
Berkontribusi
dalam
peningkatan
mutu
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban
berdasarkan pancasila dan wawasan nusantara;
S7

S8

Bekerja sama dalam tim secara efektif, mengembangkan tim
secara terus menerus baik sebagai pemimpin maupun anggota
dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
Taat hukum, mengembangkan nilai sosial dan disiplin dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

S9

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan;

S10

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya sebagai engineer secara mandiri dalam
perkembangan global serta tanggap terhadap isu kontemporer
dan dampak engineer di masyarakat;
Berperan sebagai fasilitator, motivator, mediator dan
mengorganisasi sumber daya secara sistematik dan efektif baik
secara
individu
maupun
dalam
kelompok
multi-disiplin/budaya;
Memiliki komitmen terhadap ketepatan waktu, integritas,
akuntabilitas, tanggung jawab profesi, etika dan perilaku
profesional, proaktif dalam perencanaan dan pengembangan
karir serta sadar sebagai bagian dari dunia engineer;
Memiliki ketekunan, fleksibilitas, berfikir kritis, kreatif,
inovatif dan inisiatif serta berani mengambil resiko dalam
menyelesaikan
masalah-masalah
keteknikan
disertai
kemampuan manajemen waktu dan sumber daya;
Memiliki kesadaran menambah pengetahuan, keterampilan
dan sikap berdasarkan rasa ingin tahu, kemauan dan
kemampuan untuk belajar sepanjang hayat;

S11

S12

S13

S14

UNSUR SNPT & KODE

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

KKNI
PP1

Menguasai konsep teoretis sains alam, aplikasi matematika
rekayasa; prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles),
sains rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan

PENGUASAAN

untuk analisis dan perancangan sistem mekanikal terintegrasi

PENGETAHUAN

(meliputi

rekayasa

material,

desain

mekanika,

sistem

manufaktur dan konversi energi);
PP2

Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem, proses, atau

komponen;
PP3

Menguasai prinsip dan issue terkini dalam ekonomi, sosial,
ekologi secara umum;

PP4

Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan
perkembangan teknologi terbaru dan terkini;

PP5

Berfikir secara menyeluruh dalam sebuah sistem dengan
prioritas

dan

fokus

pada

keseimbangan

dalam

memberikan dan memutuskan rekomendasi penyelesaian;

UNSUR SNPT & KODE
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
KKNI
KETRAMPILAN KU1 Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif
UMUM

dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan

dan/atau

teknologi

sesuai

dengan

bidang

keahliannya;
KU2

Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya
berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk
menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta
menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas akhir;

KU3

Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
terhadap informasi dan data;

KU4

Mengelola

pembelajaran

secara

mandiri,

melakukan

eksperimen dalam menemukan ilmu pengetahuan dengan
membuat formula berdasarkan literature yang diperoleh dan
mempertahankan hipotesa;
KU5

Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar
lembaganya.

KU6

Keberanian membuka/mengembangkan usaha dan bisnis
berdasarkan tujuan dan perencanaan enterpreneurship dalam

dunia industri, melakukan inovasi strategi dengan menerapkan
IPTEK dan mengelola sistem produksi
KU7

Melakukan

komunikasi

secara

efektif

dengan

Bahasa

Indonesia/Bahasa Inggris maupun Bahasa lainnya secara lisan
maupun tulisan (laporan, interpretasi grafis menggunakan
multimedia) dengan sesama engineer, manajer dan masyarakat
KU8

Memahami berdasarkan sistem engineering dalam menetapkan
tujuan

dan

variabel

sistem

serta

memastikan

dapat

dilaksanakan, mendefinisikan fungsi, konsep dan metode,
pemodelan sistem dan manajemen pengembangan proyek.
KU9

Merancang proses berdasarkan pendekatan dan pentahapan
dengan memanfaatkan pengetahuan disiplin ilmu maupun
multi-disiplin ilmu untuk memberikan solusi dan menjawab
tujuan

KU10 Merancang

implementation

proses

manufaktur

dengan

mengintegrasikan software dan hardware implementing proses
sekaligus melakukan pengujian, verifikasi, validasi dan
sertifikasi berdasarkan sistem manajemen yang digunakan
KU11 Merancang dan mengoptimalkan proses operating dengan
melakukan training dan operations untuk meningkatkan umur
pakai

dengan

memodifikasi

berdasarkan

pertimbangan

manajemen operasinya

UNSUR SNPT & KODE
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
KKNI
KETRAMPILAN KK1 Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa
KHUSUS

(engineering principles) untuk mengidentifikasi, merumuskan
dan menyelesaikan masalah rekayasa pada sistem mekanikal
terintegrasi (meliputi rekayasa material, desain mekanika,
sistem manufaktur dan konversi energi) serta melakukan
pemodelan dalam membuat rekomendasi penyelesaian;
KK2

Mampu menemukan sumber masalah rekayasa mekanikal
kompleks yang terintegrasi melalui proses penyelidikan,

analisis,

interpretasi

data

dan

informasi

berdasarkan

prinsip-prinsip rekayasa;
KK3

Mampu

melakukan

dan

melaporkan

riset

(mencakup

penggalian topik dan judul, identifikasi, merancang penelitian,
mengambil

data,

formulasi,

mengolah

data/analisis,

menyimpulkan hasil dan memberi saran) terhadap masalah
pada sistem mekanikal terintegrasi
KK4

Mampu merumuskan alernatif solusi untuk menyelesaikan
masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanikal terintegrasi
dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan
keselamatan

publik,

kultural,

social,

dan

lingkungan

(environmental consideration);
KK5

Mampu merancang, melakukan proses manufaktur (komponen
atau peralatan), rekayasa produk dan sistem manufaktur serta
operasi produksinya dengan pendekatan analitis dan standar
teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan,
keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi,
kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan
lingkungan;

KK6

Mampu

memilih

mengembangkan

sumberdaya,

perangkat

perancangan

memanfaatkan,
dan

membuat

program untuk membantu proses analisis rekayasa berbasis
teknologi informasi dan komputasi serta otomatisasi sistem
yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa di bidang
sistem mekanikal terintegrasi.
KK7

Mampu

menjelaskan

proses

pengolahan,

karakterisasi,

memilih dan memanfaatkan material teknik dibidang rekayasa
KK8

Mampu merancang, menghitung dan analisis gaya, tegangan
dan gerakan pada benda untuk merakit elemen-elemen untuk
perbaikan kualitas yang berwawasan lingkungan

KK9

Mampu

melakukan

analisis,

perhitungan,

perencanaan,

evaluasi dan optimasi yang berkaitan pemanfaatan energy
KK10 Mampu menerapkan prinsip dan teknik perancangan sistem

tenaga

listrik

dalam

mengendalikan

mesin

dengan

memanfaatkan daya listrik, sistem kendali atau sistem
elektronika;
KK11 Mampu menganalisis kerusakan mesin dan melakukan
tindakan untuk mencegah dan mengatasi dampak kerusakan

II.

INFORMASI MATAKULIAH

A. Nama dan bobot SKS, Kode Matakuliah dan Semester Penawaran
Nama Mata Kuliah

:

Termodinamika Teknik

Bobot SKS

:

3 SKS

Kode Mata kuliah

:

MEU 3402 P

Semester

:

III (Gasal)

Outcome

:

Mampu memahami & melakukan analisis termal berbagai
aplikasi & peralatan teknik, seperti: sistem Motor Bensin,
Motor Diesel, PLTU, PLTG, PLTGU, Sistem Refrigerasi &
Pengkondisian Udara.

B. Ketercapaian
Pembelajaran
berdasarkanSikap, Penguasaan
Pengetahuan,
Ketrampilan Umum & Ketrampilan Khususmelalui Mata Kuliah yang bersangkutan
Capaian Pembelajaran yang dimiliki oleh Mahasiswa setelah mengikuti Matakuliah Hukum
Perjanjian Internasional adalah:

HARDSKILL
PENGUASAAN

PP1

Menguasai konsep teoretis sains alam, aplikasi matematika
rekayasa; prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles),
sains rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan
untuk analisis dan perancangan sistem mekanikal terintegrasi
(meliputi rekayasa material, desain mekanika, sistem
manufaktur dan konversi energi);

KU1

Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya;

KU8

Memahami berdasarkan sistem engineering dalam
menetapkan tujuan dan variabel sistem serta memastikan
dapat dilaksanakan, mendefinisikan fungsi, konsep dan
metode, pemodelan sistem dan manajemen pengembangan
proyek.

PENGETAHUAN

KETERAMPILAN
UMUM

KETRAMPILAN

KK1

Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa
(engineering principles) untuk mengidentifikasi, merumuskan
dan menyelesaikan masalah rekayasa pada sistem mekanikal
terintegrasi (meliputi rekayasa material, desain mekanika,
sistem manufaktur dan konversi energi) serta melakukan
pemodelan dalam membuat rekomendasi penyelesaian;

KK9

Mampu melakukan analisis, perhitungan, perencanaan,
evaluasi dan optimasi yang berkaitan pemanfaatan energi

KHUSUS

SOFTSKILL
SIKAP

S1

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius dengan menginternalisasi dan
mengamalkan nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam
Al-Quran dan Al-Hadist;

S2

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan
tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

S10

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya sebagai engineer secara mandiri dalam
perkembangan global serta tanggap terhadap isu kontemporer
dan dampak engineer di masyarakat;

Rencana Perkuliahan
Pert

Pekan

Metode

Bobot
Nilai

Tatap muka

20

Siklus refrigerasi sistem cascade
Praktikum: pengujian mesin
refrigerator sederhana

Tatap muka

7,5

Campuran gas-uap dan
pengondisian udara
Praktikum: Pengondisian udara
dengan unit refrigerasi

Tatap muka

7,5

Review materi system refrigerasi
dan pengondisian udara
E-Learning
Kuis

10

Bahan Kajian
- Pengantar Mata Kuliah
- Siklus refrigerasi carnot dan
kompresi uap sederhana

1

10 – 15 Sep
2018

2

17 – 22 Sep
2018

Informasi Softskill:
- Hafalan Q.S. Al Insyiraah
- Kejujuran dalam mengerjakan
tugas, ujian (etika melawan
plagiasi)
-

3

24 – 29 Sep
2018

-

4

1 – 6 Okt 2018
-

Ket.

5

8 – 13 Okt
2018

Campuran gas (tidak bereaksi)

6

15 – 20 Okt
2018

Reaksi kimia pembakaran stoikiometri
Tatap muka
dan pembakaran dengan excess air

7

22 – 27 Okt
2018

8

29 Okt – 3
Nov 2018

9

5 – 10 Nov
2018

Praktikum: Unjuk kerja kompresor

Reaksi pembakaran dengan
menganalisis kalor pembakarannya

Tatap muka

7.5
-

Tatap muka

7.5

Ujian Tengah Semester

E-Learning

10

Siklus daya gas: Siklus Otto

Tatap muka

-

E-Learning

5

Praktikum: Uji nilai kalor pada bahan
bakar gas

-

Siklus daya gas: Siklus Diesel
dan gabungan
Tugas: Menghitung efisiensi
termal siklus

10

12 – 17 Nov
2018

11

19 – 24 Nov
2018

Siklus daya gas: Siklus Brayton

Tatap muka

-

12

26 Nov – 1
Des 2018

-

Review siklus daya gas
Kuis

E-Learning

10

13

3 – 8 Des
2018

Siklus daya uap dan gabungan: Siklus
Rankine

Tatap muka

-

E-Learning

5

-

-

Siklus Rankine kompleks
Tugas: Menghitung efisiensi
termal Siklus Rankine dengan
reheater

14

10 – 15 Des
2018

15

17 – 22 Des
2018

Siklus daya uap dan gabungan: Siklus
Rankine-Brayton

Tatap muka

-

16

24 – 29 Des
2018

Ujian Akhir Semester

E-Learning

10

17

31 Des 2018 –
5 Jan 2019

Scoring and Grading

E-Learning

18

7 – 12 Jan
2019

Remidiasi

E-Learning

19

14 - 19 Jan
2019

Pengumuman Nilai Akhir

E-Learning

20

21 – 26 Jan
2019

PENGUMPULAN NILAI AKHIR

C. Matrik Pembelajaran
Ming
gu ke

1

Pert
ke

1
3X50
menit

Kemampuan akhir yang
diharapkan

Bahan Kajian

HARDSKILL
1. Menguasai konsep teoretis
sains alam, aplikasi
matematika rekayasa;
prinsip-prinsip rekayasa
(engineering principles),
- Pengantar Mata
sains rekayasa dan
Kuliah
perancangan rekayasa yang
diperlukan untuk analisis dan - Siklus refrigerasi
perancangan sistem
carnot dan
mekanikal terintegrasi
kompresi uap
(meliputi rekayasa

sederhana
material, desain mekanika,
sistem manufaktur dan
Informasi Softskill:
konversi energi) (PP1)
- Hafalan (Q.S. Al
2. Mampu melakukan
Insyiraah)
analisis, perhitungan,
perencanaan, evaluasi dan - Kejujuran dalam
optimasi yang berkaitan
mengerjakan
pemanfaatan energy (KK9)
tugas, ujian (etika
melawan plagiasi)
SOFTSKILL
Bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius
dengan menginternalisasi dan

Materi/Pokok
Bahasan

Strategi/
Bentuk
Pembelajaran

Pengalaman
belajar
mahasiswa/
Latihan yang
dilakukan

Kriteria
Penilaian
(indikator)

1. RPS
2. Siklus Carnot
terbalik
3. Komponen-komp
onen mesin
refrigerator
4. Siklus Kompresi
Uap

1. Self Directed

1. Mendengar
kan kuliah
2. Mengerjaka
n soal
latihan
Siklus
Carnot
terbalik dan
Siklus
Kompresi
Uap

HARDSKILL:
Hafal Q.S.
Al Insyiraah
dengan bacaan
yang sesuai
dengan kaidah
tajwid

Learning

2. Contextual
Instruction
dalam bentuk
ceramah dan
latihan
soal-jawab

SOFTSKILL:
1. Menyetorka
n hafalan
sesuai
degan
waktunya
2. Etika dalam
membaca Al
Qur’an

Bobot
Nilai

20

2

2
3X50
menit

mengamalkan nilai-nilai
keislaman yang terkandung
dalam Al-Quran dan Al-Hadist;
(S1)
HARDSKILLS
1. Mampu menerapkan
matematika, sains, dan
prinsip rekayasa
(engineering principles)
untuk mengidentifikasi,
merumuskan dan
menyelesaikan masalah
rekayasa pada sistem
mekanikal terintegrasi
(meliputi rekayasa
material, desain mekanika, sistem manufaktur dan
konversi energi) serta
melakukan pemodelan
dalam membuat
rekomendasi
penyelesaian; (KK1)
2. Memahami berdasarkan
sistem engineering dalam
menetapkan tujuan dan
variabel sistem serta
memastikan dapat
dilaksanakan,
mendefinisikan fungsi,
konsep dan metode,
pemodelan sistem dan
manajemen

1. Sistem
refrigerasi
bertingkat
2. Keuntungan dan
kerugian sistem
cascade
3. Pengujian mesin
refrigerator

Siklus refrigerasi
sistem cascade
Praktikum:
pengujian mesin
refrigerator
sederhana

1. Self Directed
Learning

2. Contextual
Instruction
dalam bentuk
ceramah dan
latihan
soal-jawab
3. Praktikum

1. Mendengar HARDSKILL:
kan kuliah
1. Melaksanaka
n praktikum
2. Mengerjaka
sesui
n soal
dengan
latihan
prosedur
Siklus
2.
Membuat
Kompresi
laporan
Uap sistem
praktikum
Cascade
3. Melaksanak
an
SOFTSKILL:
praktikum,
1. Memperlihat
mengambil
kan etika
yang baik
data,
ketika
menganalisi
praktikum
s data dan
2.
Mengumpu
membuat
lkan
laporan
laporan
4. Diuji secara
tepat waktu
lisan
tentang
proses
hingga hasil
praktikum

7,5

pengembangan proyek
(KU8)
SOFTSKILLS
Menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan dalam
menjalankan tugas berdasarkan
agama, moral, dan etika (S2)
3

3
3X50
menit

HARDSKILLS
1. Mampu menerapkan
matematika, sains, dan
prinsip rekayasa
(engineering principles)
untuk mengidentifikasi,
merumuskan dan
menyelesaikan masalah
rekayasa pada sistem
mekanikal terintegrasi
(meliputi rekayasa
material, desain mekanika,
sistem manufaktur dan
konversi energi) serta
melakukan pemodelan
dalam membuat
rekomendasi
penyelesaian; (KK1)
2. Memahami berdasarkan
sistem engineering dalam
menetapkan tujuan dan
variabel sistem serta
memastikan dapat
dilaksanakan,

Campuran gasuap dan
pengondisian
udara
Praktikum:
Pengondisian
udara dengan
unit refrigerasi

1. Entalpi udara
lembab
2. Kelembaban relatif
dan mutlak
3. Dew point
4. Diagram
Psycrometric
5. Pengujian
refrigerasi udara
mengalir pada
saluran

1. Self Directed
Learning

2. Contextual
Instruction
dalam bentuk
ceramah dan
latihan
soal-jawab
3. Praktikum

1. Mendengar HARDSKILL:
kan kuliah
1. Melaksanaka
n praktikum
2. Mengerjaka
sesui
n soal
dengan
latihan
prosedur
pengondisia
2. Membuat
n udara
laporan
3. Melaksanak
praktikum
an
praktikum,
mengambil SOFTSKILL:
data,
1. Memperlihat
kan etika
menganalisi
yang baik
s data dan
ketika
membuat
praktikum
laporan
2.
Mengumpu
4. Diuji secara
lkan
lisan
laporan
tentang
tepat waktu
proses
hingga hasil
praktikum

7,5

mendefinisikan fungsi,
konsep dan metode,
pemodelan sistem dan
manajemen
pengembangan proyek
(KU8)
SOFTSKILLS
Menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan dalam
menjalankan tugas berdasarkan
agama, moral, dan etika (S2)
4

4
3X50
menit

HARDSKILLS
Menerapkan pemikiran logis,
kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan
atau implementasi ilmu
pengetahuan dan/atau
teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya (KU1)
SOFTSKILLS
Menunjukkan sikap
bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang
keahliannya sebagai engineer
secara mandiri dalam
perkembangan global serta
tanggap terhadap isu
kontemporer dan dampak

-

Review materi
sistem refrigerasi
dan pengondisian
udara
Kuis

1. Mempelajari
kembali tentang
siklus refrigerasi
berikut dengan
sistem tata udara
2. Menjawab soal
tentang proses
pengondisian
udara

1. Self Directed
Learning

2. Mengerjakan
soal mandiri

Belajar
mandiri dan
mengerjakan
soal Siklus
Refrigerasi dan
pengondisian
udara

HARDSKILL:
Ketepatan
menjawab
SOFTSKILL:
1. Kejujuran
2. Disiplin
10

engineer di masyarakat (S10)
5

5
3 X 50
menit

HARDSKILLS
1. Mampu menerapkan
matematika, sains, dan
prinsip rekayasa
(engineering principles)
untuk mengidentifikasi,
merumuskan dan
menyelesaikan masalah
rekayasa pada sistem
mekanikal terintegrasi
(meliputi rekayasa
material, desain mekanika,
sistem manufaktur dan
konversi energi) serta
melakukan pemodelan
dalam membuat
rekomendasi
penyelesaian; (KK1)
2. Memahami berdasarkan
sistem engineering dalam
menetapkan tujuan dan
variabel sistem serta
memastikan dapat
dilaksanakan,
mendefinisikan fungsi,
konsep dan metode,
pemodelan sistem dan
manajemen
pengembangan proyek
(KU8)
SOFTSKILLS

1. Fraksi massa dan
mol campuran
gas
2. Hukum Amagat
dan Dalton serta
aturan Kay
3. Sifat-sifat gas
real
4. Tutorial
soal-jawab
5. Pengujian
kompresor udara
Campuran gas
(tidak bereaksi)
Praktikum: Unjuk
kerja kompresor

1. Self Directed
Learning

2. Contextual
Instruction
dalam bentuk
ceramah dan
latihan
soal-jawab
3. Praktikum

1. Mendengar HARDSKILL:
kan kuliah
1. Melaksanaka
n praktikum
2. Mengerjaka
sesui
n soal
dengan
latihan
prosedur
campuran
2.
Membuat
gas tak
laporan
bereaksi
praktikum
3. Melaksanak
an
praktikum, SOFTSKILL:
mengambil 1. Memperlihat
kan etika
data,
yang baik
menganalisi
ketika
s data dan
praktikum
membuat
2.
Mengumpu
laporan
lkan
4. Diuji secara
laporan
lisan
tepat waktu
tentang
proses
hingga hasil
praktikum

7.5

Menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan dalam
menjalankan tugas berdasarkan
agama, moral, dan etika (S2)
6

6
3X 50
menit

HARDSKILLS

1. Bahan bakar dan

Menguasai konsep teoretis
sains alam, aplikasi
matematika rekayasa;
prinsip-prinsip rekayasa
(engineering principles), sains
rekayasa dan perancangan
rekayasa yang diperlukan
untuk analisis dan perancangan
sistem mekanikal terintegrasi
(meliputi rekayasa material,
desain mekanika, sistem
manufaktur dan konversi
energi) (PP1)

proses pembakaran
2. Proses pembakaran
Stoikiometri
3. Proses pembakaran
aktual

1. Self Directed
Learning

2. Contextual
Instruction
dalam bentuk
ceramah dan
latihan
soal-jawab

Reaksi kimia
pembakaran
stoikiometri dan
pembakaran
dengan excess air

1. Mendengar
kan kuliah
2. Mengerjaka
n soal
latihan
reaksi
kimia
pembakaran
teoritis dan
aktual

SOFTSKILLS
Menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan dalam
menjalankan tugas berdasarkan
agama, moral, dan etika (S2)
7

7
3 X 50
menit

HARDSKILLS
1. Mampu menerapkan
matematika, sains, dan
prinsip rekayasa
(engineering principles)

Reaksi pembakaran
dengan
menganalisis kalor
pembakarannya
Praktikum: Uji

1. Nilai kalor
2. Entalpi
pembakaran
3. Suhu nyala

1. Self Directed
Learning

2. Contextual
Instruction
dalam bentuk

1. Mendengar
kan kuliah
2. Mengerjaka
n soal
latihan

HARDSKILL:
1. Melaksanaka
n praktikum

sesui
dengan

7.5

untuk mengidentifikasi,
nilai kalor pada
merumuskan dan
bahan bakar gas
menyelesaikan masalah
rekayasa pada sistem
mekanikal terintegrasi
(meliputi rekayasa
material, desain mekanika,
sistem manufaktur dan
konversi energi) serta
melakukan pemodelan
dalam membuat
rekomendasi
penyelesaian; (KK1)
2. Memahami berdasarkan
sistem engineering dalam
menetapkan tujuan dan
variabel sistem serta
memastikan dapat
dilaksanakan,
mendefinisikan fungsi,
konsep dan metode,
pemodelan sistem dan
manajemen
pengembangan proyek
(KU8)
SOFTSKILLS
Menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan dalam
menjalankan tugas berdasarkan
agama, moral, dan etika (S2)

adiabatik
4. Pengujian nilai
kalor bahan bakar
gas dengan flow
calorimeter

ceramah dan
latihan
soal-jawab
3. Praktikum

prosedur
campuran
2. Membuat
gas tak
laporan
bereaksi
praktikum
3. Melaksanak
an
praktikum, SOFTSKILL:
mengambil 1. Memperlihat
data,
kan etika
menganalisi
yang baik
s data dan
ketika
membuat
praktikum
laporan
2. Mengumpu
4. Diuji secara
lkan
lisan
laporan
tentang
tepat waktu
proses
hingga hasil
praktikum

8

8
3 X 50
menit

1. Menjawab soal
dengan materi
reaksi
pembakaran
teoritis dan aktual
2. Mencari nilai
entalpi
pembakaran

HARDSKILLS
Menerapkan pemikiran logis,
kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan
atau implementasi ilmu
pengetahuan dan/atau
teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya (KU1)
SOFTSKILLS

Mengerjakan
soal Ujian
Tengah
Semester (UTS)

Mengerjakan
soal ujian

HARDSKILL:
Ketepatan
menjawab
SOFTSKILL:
1. Kejujuran
2. Disiplin

Ujian Tengah
Semester

10

Menunjukkan sikap
bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang
keahliannya sebagai engineer
secara mandiri dalam
perkembangan global serta
tanggap terhadap isu
kontemporer dan dampak
engineer di masyarakat (S10)
9

9
3 X 50
menit

HARDSKILLS
Menguasai konsep teoretis
sains alam, aplikasi
matematika rekayasa;
prinsip-prinsip rekayasa
(engineering principles), sains
rekayasa dan perancangan
rekayasa yang diperlukan
untuk analisis dan perancangan
sistem mekanikal terintegrasi
(meliputi rekayasa material,

Siklus daya gas:
Siklus Otto

1. Siklus Carnot
2. Reciprocating
engine
3. Mean Effective
Pressure (MEP)
4. Siklus Otto
5. Analisis termal
Siklus Otto

1. Self Directed
Learning

2. Contextual
Instruction
dalam bentuk
ceramah dan
latihan
soal-jawab

1. Mendengar
kan kuliah
2. Mengerjaka
n soal
latihan
Siklus
Carnot dan
Siklus Otto

-

desain mekanika, sistem
manufaktur dan konversi
energi) (PP1)
SOFTSKILLS
Menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan dalam
menjalankan tugas berdasarkan
agama, moral, dan etika (S2)
10

10
3X50
menit

1. Siklus Diesel
ideal
2. Tugas unjuk kerja
mesin diesel

HARDSKILLS
Menerapkan pemikiran logis,
kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan
atau implementasi ilmu
pengetahuan dan/atau
teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (KU1)
SOFTSKILLS
Menunjukkan sikap
bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang
keahliannya sebagai engineer
secara mandiri dalam
perkembangan global serta
tanggap terhadap isu
kontemporer dan dampak
engineer di masyarakat (S10)

-

Siklus daya gas:
Siklus Diesel dan
gabungan
Tugas:
Menghitung
efisiensi termal
siklus

1. Self Directed
Learning

2. Mengerjakan
soal mandiri

Belajar
mandiri dan
mengerjakan
tugas Siklus
Diesel dan
gabungan

HARDSKILL:
Ketepatan
menjawab
SOFTSKILL:
1. Kejujuran
2. Disiplin

5

11

11

1. Siklus Brayton
terbuka dan
tertutup
2. Aplikasi Siklus
Brayton
3. Analisis termal
Siklus Brayton

HARDSKILLS

3 X 50 Menguasai konsep teoretis
menit
sains alam, aplikasi
matematika rekayasa;
prinsip-prinsip rekayasa
(engineering principles), sains
rekayasa dan perancangan
rekayasa yang diperlukan
untuk analisis dan perancangan
sistem mekanikal terintegrasi
(meliputi rekayasa material,
desain mekanika, sistem
manufaktur dan konversi
energi) (PP1)

1. Self Directed
Learning

2. Contextual
Instruction
dalam bentuk
ceramah dan
latihan
soal-jawab

1. Mendengar
kan kuliah
2. Mengerjaka
n soal
latihan
Siklus
Brayton

Siklus daya gas:
Siklus Brayton

-

SOFTSKILLS
Menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan dalam
menjalankan tugas berdasarkan
agama, moral, dan etika (S2)
12

12

HARDSKILLS

3 X 50 Menerapkan pemikiran logis,
menit
kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan/atau
teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya (KU1)

Review siklus
daya gas
Kuis

1. Mengulas
kembali materi
tentang Siklus
Otto, Diesel dan
Brayton
2. Mengerjakan soal
tentang Siklus
Otto, Diesel dan
Brayton

1. Self Directed
Learning

2. Mengerjakan
soal mandiri

Belajar
mandiri dan
mengerjakan
soal Siklus
Otto, Diesel
dan Brayton

HARDSKILL:
Ketepatan
menjawab
SOFTSKILL:
1. Kejujuran
2. Disiplin

10

SOFTSKILLS
Menunjukkan sikap
bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang
keahliannya sebagai engineer
secara mandiri dalam
perkembangan global serta
tanggap terhadap isu
kontemporer dan dampak
engineer di masyarakat (S10)
13

3 X 50
menit

1. Siklus Uap
Carnot
2. Siklus Rankine
ideal dan aktual
3. Menghitung
unjuk kerja termal
Siklus Rankine
Ideal dan Aktual

HARDSKILLS
Menguasai konsep teoretis
sains alam, aplikasi
matematika rekayasa;
prinsip-prinsip rekayasa
(engineering principles), sains
rekayasa dan perancangan
rekayasa yang diperlukan
untuk analisis dan perancangan
sistem mekanikal terintegrasi
(meliputi rekayasa material,
desain mekanika, sistem
manufaktur dan konversi
energi) (PP1)
SOFTSKILLS
Menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan dalam
menjalankan tugas berdasarkan
agama, moral, dan etika (S2)

Siklus daya uap
dan gabungan:
Siklus Rankine

1. Self Directed
Learning

2. Contextual
Instruction
dalam bentuk
ceramah dan
latihan
soal-jawab

1. Mendengar
kan kuliah
2. Mengerjaka
n soal
latihan
Siklus
Rankine
ideal dan
aktual
-

14

14
3 X 50
menit

HARDSKILLS
Menerapkan pemikiran logis,
kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan
atau implementasi ilmu
pengetahuan dan/atau
teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (KU1)
-

SOFTSKILLS
Menunjukkan sikap
bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang
keahliannya sebagai engineer
secara mandiri dalam
perkembangan global serta
tanggap terhadap isu
kontemporer dan dampak
engineer di masyarakat (S10)
15

15
3 X 50
menit

Siklus Rankine
kompleks
Tugas:
Menghitung
efisiensi termal
Siklus Rankine
dengan reheater

Siklus daya uap
dan gabungan:
Siklus
Rankine-Brayton

1. Self Directed
Learning

2. Mengerjakan
soal mandiri

Belajar
mandiri dan
mengerjakan
tugas Siklus
Rankine
dengan
reheater

HARDSKILL:
Ketepatan
menjawab

SOFTSKILL:
1. Kejujuran
2. Disiplin
5

Siklus gabungan
Rankine-Brayton

HARDSKILLS
Menguasai konsep teoretis
sains alam, aplikasi
matematika rekayasa;
prinsip-prinsip rekayasa
(engineering principles), sains
rekayasa dan perancangan
rekayasa yang diperlukan
untuk analisis dan perancangan
sistem mekanikal terintegrasi
(meliputi rekayasa material,

1. Siklus Rankine
dengan reheater
2. Siklus Rankine
dengan feed water
heater
3. Tugas Siklus
Rankine dengan
reheater

1. Self Directed
Learning

2. Contextual
Instruction
dalam bentuk
ceramah dan
latihan
soal-jawab

1. Mendengar
kan kuliah
2. Mengerjaka
n soal
latihan
Siklus
Gabungan
Rankine-Br
ayton

-

desain mekanika, sistem
manufaktur dan konversi
energi) (PP1)
SOFTSKILLS
Menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan dalam
menjalankan tugas berdasarkan
agama, moral, dan etika (S2)
16

16
3 X 50
menit

Menjawab soal
tentang siklus
gabungan
Rankine-Brayton

HARDSKILLS
Menerapkan pemikiran logis,
kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan
atau implementasi ilmu
pengetahuan dan/atau
teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya (KU1)
SOFTSKILLS
Menunjukkan sikap
bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang
keahliannya sebagai engineer
secara mandiri dalam
perkembangan global serta
tanggap terhadap isu
kontemporer dan dampak
engineer di masyarakat (S10)

Mengerjakan
soal Ujian Akhir
Semester (UAS)

Mengerjakan
soal Ujian
Akhir
Semester
(UAS)

HARDSKILL:
Ketepatan
menjawab
SOFTSKILL:
1. Kejujuran
2. Disiplin

Ujian Akhir
Semester

10

RANCANGAN TUGAS DAN KRITERIA PENILAIAN 1
Nama Mata Kuliah

: Termodinamika Teknik

SKS

: 3

Program Studi

: Teknik Mesin

Pertemuan ke

: 1

Fakultas

: Teknik

Bobot nilai

: 20%

Materi: Hafalan Q.S. Al Insyiraah dan kedisiplinan

A. TUJUAN TUGAS:
1. Mahasiswa mampu menghafal surat-surat pendek pada juz 30.
2. Mahasiswa disiplin dalam mengikuti perkuliahan
B. URAIAN TUGAS:
1. Obyek Garapan:
- Mahasiswa menghafalkan QS. Al Insyiraah dan menyetor hafalan tersebut ke
dosen yang bersangkutan.
- Mahasiswa juga wajib mengikuti acara perkuliahan minium 10 kali tatap muka
selain ujian (UTS dan UAS)
2. Batasan yang harus dikerjakan:
- Mahasiswa hanya menghafal surat tersebut dan tidak dituntut hafal artinya
- Mahasiswa dianggap hadir perkuliahan jika keterlambatan maksimum 20 menit
dari jam perkuliahannya
3. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
- Mahasiswa menyetorkan hafalan perorangan
- Kesempatan menyetor hafalan hingga Ujian Akhir Semester
4. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan:
- Hafalan QS. Al Insyiraah
5. Bobot dan sistem penilaian:
- Bobot nilai untuk hafalan sebesar 10%
- Bobot nilai untuk kedisiplinan kuliah sebesar 10%
C. KRITERIA PENILAIAN
a. Penilaian HARDSKILL
Tugas menghafal Q.S Al Insyiraah memiliki nilai maksimum 7% dari nilai total
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
80≤ N <100 Mampu menghafal dengan sangat lancar dan melafalkan dengan tajwid
yang benar
Mampu menghafal dengan lancar dan melafalkan dengan tajwid yang
75≤ N <80
benar
Mampu menghafal dengan kurang lancar dan melafalkan dengan tajwid
65≤ N <75
yang benar

Nilai Skor
60≤ N <65
50≤ N <60
30≤ N <50
N< 30

Deskripsi Kemampuan
Mampu menghafal dengan kurang lancar dan melafalkan dengan tajwid
cukup baik
Mampu menghafal dengan tidak lancar dan melafalkan dengan tajwid
cukup baik
Mampu membaca dan melafalkan dengan tajwid yang benar
Mampu membaca dengan jadwid yang mayor kesalahan atau tidak setor
hafalan

b. Penilaian SOFTSKILL
Softsklill yang dinilai dalam tugas hafalan adalah adab menbaca Qur’an
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
Didahului dengan ta’awudz, bersikap santun, membaca dengan tilawah
3%
Didahului dengan ta’awudz dan bersikap santun
2%
Didahului dengan ta’awudz
1%
Tidak melaksanakan
0%
Softskill yang dinilai dalam kedisiplinan berbobot 10% dari nilai total
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
Mengikuti acara perkuliahan dengan tertib minimal 10 kali, diluar ujian
10%
Mengikuti acara perkuliahan dengan tertib kurang dari 10 kali, diluar ujian
0%
D. BAHAN PEMBELAJARAN
1. Power Point berisi surat yang harus dihafal beserta artinya
E. LEMBAR KERJA
Mata Kuliah : Termodinamika Teknik
Materi

: Hafalan QS. Al Insyiraah

Nama Mahasiswa

Nomor mahasiswa

............................................................ ....................................

RANCANGAN TUGAS DAN KRITERIA PENILAIAN 2
Nama Mata Kuliah

: Termodinamika Teknik

SKS

: 3

Program Studi

: Teknik Mesin

Pertemuan ke

: 2

Fakultas

: Teknik

Bobot nilai

: 7,5%

Materi: Praktikum pengujian mesin refrigerator
A. TUJUAN TUGAS:

- Mahasiswa mampu memahami dan menguasai rangkaian alat kulkas (freezer) yang
meliputi : kompresor, kondensor, katup ekspansi, evaporator, dan instrumentasi.
Instrumentasi meliputi : alat ukur suhu (termometer), tekanan (pressure gauge).
- Mahasiswa mampu menganalisis / menghitung : kalor yang diserap oleh evaporator
(kapasitas pendinginan), daya masukan kompresor yang diperlukan, dan menghitung
COP dari frezeer unitnya.
B. URAIAN TUGAS:
1. Obyek Garapan:
- Mahasiswa melaksanakan praktikum secara berkelompok sesuai dengan jadwal
dan prosedur kerjanya
- Mahasiswa membuat laporan praktikum sesuai dengan format yang diberikan
- Mahasiswa juga diwajibkan untuk menjalani ujian responsi praktikum
2. Batasan yang harus dikerjakan:
- Mahasiswa harus mengumpulkan laporan praktimum sesuai waktu yang
ditentukan
- Mahasiswa dinyatakan gugur nilai praktikum jika tidak hadir dan melaksanakan
praktikum
3. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
- Mahasiswa melaksanakan praktikum sesuai dengan jadwal dan prosedur
praktikum serta mengenakan jas praktikum
- Mahasiswa harus mengamati dan mencatat fenomena dan data selama praktikum
berlangsung yang dicantumkan dalam laporan sementara
- Mahasiswa mengolah laporan sementaratersebut hingga menjadi laporan akhir
praktikum
- Setelah praktikum berakhir mahasiswa harus mengikuti ujian responsi praktikum
4. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan:
- Laporan praktikum
5. Bobot dan sistem penilaian:
- Bobot nilai praktikum tiap modul adalah 7,5% dari nilai total yang dinilai
berdasarkan pelaksanaan praktikum yang sesuai prosedur kerja,

mengumpulkan laporan sesuai format dan waktunya, dan mengikuti ujian
responsi dengan nilai memuaskan
C. KRITERIA PENILAIAN
a. Penilaian HARDSKILL
Praktikum memiliki nilai hardskill maksimum sebesar 5% dari nilai total
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
80≤ N <100 Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
sesuai format dan waktunya, dan mengikuti ujian responsi dengan nilai
memuaskan
Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
75≤ N <80
sesuai format, dan mengikuti ujian responsi dengan nilai baik
Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
65≤ N <75
sesuai format, dan mengikuti ujian responsi dengan nilai cukup baik
Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
60≤ N <65
sesuai format
Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
50≤ N <60
tidak sesuai format
Melaksanakan praktikum saja
30≤ N <50
Tidak mengikuti praktikum
N< 30
b. Penilaian SOFTSKILL
Praktikum memiliki nilai softskill maksimum sebesar 2,5% dari nilai total
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
80≤ N <100 Disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
praktikum, berperan aktif selama praktikum dan mengumpulkan laporan
tepat waktu
Disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
75≤ N <80
praktikum, berperan cukup aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tepat waktu
Disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
65≤ N <75
praktikum, berperan cukup aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tidak tepat waktu
Cukup disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
60≤ N <65
praktikum, berperan cukup aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tidak tepat waktu
Cukup disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
50≤ N <60
praktikum, tidak berperan aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tidak tepat waktu
Tidak disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
30≤ N <50
praktikum, tidak berperan aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tidak tepat waktu
Tidak melaksanakan
N< 30
D. BAHAN PEMBELAJARAN
1. Modul

2. Power Point
E. LEMBAR KERJA
Mata Kuliah

: Termodinamika Teknik

Materi

: Siklus Refrigerasi Sederhana

Judul Praktikum : Mesin Refrigerator/Freezer
Kelompok

:

Nama Mahasiswa

Nomor Mahasiswa

1. .................................................................... ...................................
2. ................................................................... ....................................
3. .................................................................... ...................................
4. ................................................................... ....................................
Format Laporan Praktikum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Judul
:
Pendahuluan
:
Tujuan
:
Dasar Teori
:
Metode
:
Hasil dan Pembahasan :
Kesimpulan
:
Jawaban Pertanyaan :

RANCANGAN TUGAS DAN KRITERIA PENILAIAN 3
Nama Mata Kuliah

: Termodinamika Teknik

SKS

: 3

Program Studi

: Teknik Mesin

Pertemuan ke

: 3

Fakultas

: Teknik

Bobot nilai

: 7,5%

Materi: Praktikum pengondisian udara
A. TUJUAN TUGAS:
- Mahasiswa mampu memahami & menguasai rangkaian alat pengkondisian udara (AC)
yang meliputi : kompresor, kondensor, katup ekspansi, evaporator, heating unit, saluran
udara (ducting), blower, dan instrumentasi. Instrumentasi meliputi : alat ukur suhu
(termometer bola kering & bola basah), tekanan (pressure gauge), debit aliran
(rotameter).
- Mahasiswa mampu menganalisis / menghitung : kalor yang disuplai oleh heating unit,
kalor yang diserap oleh evaporator, daya masukan kompresor yang diperlukan, dan
menghitung COP dari refrigeration unitnya.
B. URAIAN TUGAS:
1. Obyek Garapan:
- Mahasiswa melaksanakan praktikum secara berkelompok sesuai dengan jadwal
dan prosedur kerjanya
- Mahasiswa membuat laporan praktikum sesuai dengan format yang diberikan
- Mahasiswa juga diwajibkan untuk menjalani ujian responsi praktikum
2. Batasan yang harus dikerjakan:
- Mahasiswa harus mengumpulkan laporan praktimum sesuai waktu yang
ditentukan
- Mahasiswa dinyatakan gugur nilai praktikum jika tidak hadir dan melaksanakan
praktikum
3. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
- Mahasiswa melaksanakan praktikum sesuai dengan jadwal dan prosedur
praktikum serta mengenakan jas praktikum
- Mahasiswa harus mengamati dan mencatat fenomena dan data selama praktikum
berlangsung yang dicantumkan dalam laporan sementara
- Mahasiswa mengolah laporan sementaratersebut hingga menjadi laporan akhir
praktikum
- Setelah praktikum berakhir mahasiswa harus mengikuti ujian responsi praktikum
4. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan:
- Laporan praktikum

5. Bobot dan sistem penilaian:
- Bobot nilai praktikum tiap modul adalah 7,5% dari nilai total yang dinilai
berdasarkan pelaksanaan praktikum yang sesuai prosedur kerja,
mengumpulkan laporan sesuai format dan waktunya, dan mengikuti ujian
responsi dengan nilai memuaskan
C. KRITERIA PENILAIAN
a. Penilaian HARDSKILL
Praktikum memiliki nilai hardskill maksimum sebesar 5% dari nilai total
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
80≤ N <100 Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
sesuai format dan waktunya, dan mengikuti ujian responsi dengan nilai
memuaskan
Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
75≤ N <80
sesuai format, dan mengikuti ujian responsi dengan nilai baik
Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
65≤ N <75
sesuai format, dan mengikuti ujian responsi dengan nilai cukup baik
Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
60≤ N <65
sesuai format
Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
50≤ N <60
tidak sesuai format
Melaksanakan praktikum saja
30≤ N <50
Tidak mengikuti praktikum
N< 30
b. Penilaian SOFTSKILL
Praktikum memiliki nilai softskill maksimum sebesar 2,5% dari nilai total
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
80≤ N <100 Disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
praktikum, berperan aktif selama praktikum dan mengumpulkan laporan
tepat waktu
Disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
75≤ N <80
praktikum, berperan cukup aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tepat waktu
Disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
65≤ N <75
praktikum, berperan cukup aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tidak tepat waktu
Cukup disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
60≤ N <65
praktikum, berperan cukup aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tidak tepat waktu
Cukup disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
50≤ N <60
praktikum, tidak berperan aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tidak tepat waktu
Tidak disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
30≤ N <50
praktikum, tidak berperan aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tidak tepat waktu
Tidak melaksanakan
N< 30

D. BAHAN PEMBELAJARAN
1. Modul
2. Power Point
E. LEMBAR KERJA
Mata Kuliah

: Termodinamika Teknik

Materi

: Pengondisian udara

Judul Praktikum : Air Conditioner
Kelompok

:

Nama Mahasiswa

Nomor Mahasiswa

1. .................................................................... ...................................
2. ................................................................... ....................................
3. .................................................................... ...................................
4. ................................................................... ....................................
Format Laporan Praktikum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Judul
:
Pendahuluan
:
Tujuan
:
Dasar Teori
:
Metode
:
Hasil dan Pembahasan :
Kesimpulan
:
Jawaban Pertanyaan :

RANCANGAN TUGAS DAN KRITERIA PENILAIAN 4
Nama Mata Kuliah

: Termodinamika Teknik

SKS

: 3

Program Studi

: Teknik Mesin

Pertemuan ke

: 4

Fakultas

: Teknik

Bobot nilai

: 10%

Materi: Review materi sistem refrigerasi dan pengondisian udara
A. TUJUAN PENILAIAN:
- Mahasiswa mampu menganalisis kalor yang disuplai oleh heating unit, kalor yang
diserap oleh evaporator, daya masukan kompresor yang diperlukan, dan menghitung
COP dari refrigeration unitnya.
- Mahasiswa mampu menganalisis proses-proses yang terjadi pada pengondisian udara
yaitu refrigerasi, pemanasan, humidifikasi dan dehumidifikasi
B. URAIAN PENILAIAN:
1. Obyek Garapan:
- Mahasiswa mampu menjawab soal dengan baik dan benar
2. Batasan yang harus dikerjakan:
- Mahasiswa harus mengerjakan soal yang tersedia secara online (CBT)
- Mahasiswa dinyatakan gugur nilai jika melakukan tindak kecurangan seperti:
tindakan perjokian, mencontek atau merekam soal yang tersedia
3. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
- Mahasiswa mengerjakan soal yang telah tersedia dalam e-learning dalam rentang
waktu yang disediakan
- Mahasiswa diperbolehkan membuka catatan, buku atau referensi lain
4. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan:
- Nilai kuis
5. Bobot dan sistem penilaian:
- Bobot nilai kuis ini sebesar 10% dari nilai total
C. KRITERIA PENILAIAN
a. Penilaian HARDSKILL
Hardskill memiliki nilai maksimum sebesar 10% dari nilai total
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
80≤ N <100 Istimewa
Sangat Baik
75≤ N <80
Baik
65≤ N <75
Lebih dari Cukup
60≤ N <65
Cukup
50≤ N <60

Nilai Skor
30≤ N <50
N< 30

Deskripsi Kemampuan
Kurang
Gagal

b. Penilaian SOFTSKILL
Softskill memiliki nilai maksimum sebesar 1
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
Tidak melakukan tindak kecurangan dalam mengikuti kuis
1
Melakukan tindak kecurangan dalam mengikuti kuis
0
D. BAHAN PEMBELAJARAN
1. Modul
2. Power Point
3. Bank Soal e-learning

RANCANGAN TUGAS DAN KRITERIA PENILAIAN 5
Nama Mata Kuliah

: Termodinamika Teknik

SKS

: 3

Program Studi

: Teknik Mesin

Pertemuan ke

: 5

Fakultas

: Teknik

Bobot nilai

: 7,5%

Materi: Praktikum Kompresor
A. TUJUAN TUGAS:
- Mahasiswa mampu memahami & menguasai cara kerja kompresor, kondisi udara
sebelum dan setelah masuk kompresor.
- Mahasiswa mampu menganalisis / menghitung : unjuk kerja kompresor seperti
efisiensi volumehilg daya adiabatik, dan efisiensi adiabatik.
B. URAIAN TUGAS:
1. Obyek Garapan:
- Mahasiswa melaksanakan praktikum secara berkelompok sesuai dengan jadwal
dan prosedur kerjanya
- Mahasiswa membuat laporan praktikum sesuai dengan format yang diberikan
- Mahasiswa juga diwajibkan untuk menjalani ujian responsi praktikum
2. Batasan yang harus dikerjakan:
- Mahasiswa harus mengumpulkan laporan praktimum sesuai waktu yang
ditentukan
- Mahasiswa dinyatakan gugur nilai praktikum jika tidak hadir dan melaksanakan
praktikum
3. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
- Mahasiswa melaksanakan praktikum sesuai dengan jadwal dan prosedur
praktikum serta mengenakan jas praktikum
- Mahasiswa harus mengamati dan mencatat fenomena dan data selama praktikum
berlangsung yang dicantumkan dalam laporan sementara
- Mahasiswa mengolah laporan sementaratersebut hingga menjadi laporan akhir
praktikum
- Setelah praktikum berakhir mahasiswa harus mengikuti ujian responsi praktikum
4. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan:
- Laporan praktikum
5. Bobot dan sistem penilaian:
- Bobot nilai praktikum tiap modul adalah 7,5% dari nilai total yang dinilai
berdasarkan pelaksanaan praktikum yang sesuai prosedur kerja,
mengumpulkan laporan sesuai format dan waktunya, dan mengikuti ujian
responsi dengan nilai memuaskan

C. KRITERIA PENILAIAN
a. Penilaian HARDSKILL
Praktikum memiliki nilai hardskill maksimum sebesar 5% dari nilai total
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
80≤ N <100 Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
sesuai format dan waktunya, dan mengikuti ujian responsi dengan nilai
memuaskan
Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
75≤ N <80
sesuai format, dan mengikuti ujian responsi dengan nilai baik
Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
65≤ N <75
sesuai format, dan mengikuti ujian responsi dengan nilai cukup baik
Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
60≤ N <65
sesuai format
Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
50≤ N <60
tidak sesuai format
Melaksanakan praktikum saja
30≤ N <50
Tidak mengikuti praktikum
N< 30
b. Penilaian SOFTSKILL
Praktikum memiliki nilai softskill maksimum sebesar 2,5% dari nilai total
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
80≤ N <100 Disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
praktikum, berperan aktif selama praktikum dan mengumpulkan laporan
tepat waktu
Disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
75≤ N <80
praktikum, berperan cukup aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tepat waktu
Disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
65≤ N <75
praktikum, berperan cukup aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tidak tepat waktu
Cukup disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
60≤ N <65
praktikum, berperan cukup aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tidak tepat waktu
Cukup disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
50≤ N <60
praktikum, tidak berperan aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tidak tepat waktu
Tidak disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
30≤ N <50
praktikum, tidak berperan aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tidak tepat waktu
Tidak melaksanakan
N< 30
D. BAHAN PEMBELAJARAN
1. Modul
2. Power Point

E. LEMBAR KERJA
Mata Kuliah

: Termodinamika Teknik

Materi

: Campuran gas

Judul Praktikum : Kompresor
Kelompok

:

Nama Mahasiswa

Nomor Mahasiswa

1. .................................................................... ...................................
2. ................................................................... ....................................
3. .................................................................... ...................................
4. ................................................................... ....................................
Format Laporan Praktikum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Judul
:
Pendahuluan
:
Tujuan
:
Dasar Teori
:
Metode
:
Hasil dan Pembahasan :
Kesimpulan
:
Jawaban Pertanyaan :

RANCANGAN TUGAS DAN KRITERIA PENILAIAN 6
Nama Mata Kuliah

: Termodinamika Teknik

SKS

: 3

Program Studi

: Teknik Mesin

Pertemuan ke

: 7

Fakultas

: Teknik

Bobot nilai

: 7,5%

Materi: Reaksi kimia pembakaran
A. TUJUAN TUGAS:
- Mahasiswa mampu memahami & menguasai reaksi kimia pmbakaran berikut dengan
kalor yang dilepas pada proses pembakaran.
- Mahasiswa mampu menganalisis / menghitung : efisiensi flow calorimeter dengan
variasi bukaan katup gas LPG.
B. URAIAN TUGAS:
1. Obyek Garapan:
- Mahasiswa melaksanakan praktikum secara berkelompok sesuai dengan jadwal
dan prosedur kerjanya
- Mahasiswa membuat laporan praktikum sesuai dengan format yang diberikan
- Mahasiswa juga diwajibkan untuk menjalani ujian responsi praktikum
2. Batasan yang harus dikerjakan:
- Mahasiswa harus mengumpulkan laporan praktimum sesuai waktu yang
ditentukan
- Mahasiswa dinyatakan gugur nilai praktikum jika tidak hadir dan melaksanakan
praktikum
3. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
- Mahasiswa melaksanakan praktikum sesuai dengan jadwal dan prosedur
praktikum serta mengenakan jas praktikum
- Mahasiswa harus mengamati dan mencatat fenomena dan data selama praktikum
berlangsung yang dicantumkan dalam laporan sementara
- Mahasiswa mengolah laporan sementaratersebut hingga menjadi laporan akhir
praktikum
- Setelah praktikum berakhir mahasiswa harus mengikuti ujian responsi praktikum
4. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan:
- Laporan praktikum
5. Bobot dan sistem penilaian:
- Bobot nilai praktikum tiap modul adalah 7,5% dari nilai total yang dinilai
berdasarkan pelaksanaan praktikum yang sesuai prosedur kerja,
mengumpulkan laporan sesuai format dan waktunya, dan mengikuti ujian
responsi dengan nilai memuaskan

C. KRITERIA PENILAIAN
a. Penilaian HARDSKILL
Praktikum memiliki nilai hardskill maksimum sebesar 5% dari nilai total
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
80≤ N <100 Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
sesuai format dan waktunya, dan mengikuti ujian responsi dengan nilai
memuaskan
Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
75≤ N <80
sesuai format, dan mengikuti ujian responsi dengan nilai baik
Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
65≤ N <75
sesuai format, dan mengikuti ujian responsi dengan nilai cukup baik
Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
60≤ N <65
sesuai format
Melaksanakan praktikum sesuai prosedur kerja, mengumpulkan laporan
50≤ N <60
tidak sesuai format
Melaksanakan praktikum saja
30≤ N <50
Tidak mengikuti praktikum
N< 30
b. Penilaian SOFTSKILL
Praktikum memiliki nilai softskill maksimum sebesar 2,5% dari nilai total
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
80≤ N <100 Disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
praktikum, berperan aktif selama praktikum dan mengumpulkan laporan
tepat waktu
Disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
75≤ N <80
praktikum, berperan cukup aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tepat waktu
Disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
65≤ N <75
praktikum, berperan cukup aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tidak tepat waktu
Cukup disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
60≤ N <65
praktikum, berperan cukup aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tidak tepat waktu
Cukup disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
50≤ N <60
praktikum, tidak berperan aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tidak tepat waktu
Tidak disiplin dalam ketepatan dan memanfaatkan memanfaatkan waktu
30≤ N <50
praktikum, tidak berperan aktif selama praktikum dan mengumpulkan
laporan tidak tepat waktu
Tidak melaksanakan
N< 30
D. BAHAN PEMBELAJARAN
1. Modul
2. Power Point
E. LEMBAR KERJA

Mata Kuliah

: Termodinamika Teknik

Materi

: Reaksi kimia pembakaran

Judul Praktikum : Flow Calorimeter
Kelompok

:

Nama Mahasiswa

Nomor Mahasiswa

1. .................................................................... ...................................
2. ................................................................... ....................................
3. .................................................................... ...................................
4. ................................................................... ....................................
Format Laporan Praktikum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Judul
:
Pendahuluan
:
Tujuan
:
Dasar Teori
:
Metode
:
Hasil dan Pembahasan :
Kesimpulan
:
Jawaban Pertanyaan :

RANCANGAN TUGAS DAN KRITERIA PENILAIAN 7
Nama Mata Kuliah

: Termodinamika Teknik

SKS

: 3

Program Studi

: Teknik Mesin

Pertemuan ke

: 8

Fakultas

: Teknik

Bobot nilai

: 10%

Materi: Reaksi pembakaran dan entalpi pembakaran
A. TUJUAN PENILAIAN:
- Mahasiswa mampu membuat persamaan reaksi pembakaran stoikiometri dan aktual.
- Mahasiswa mampu menganalisis kalor yang dilepaskan pada saat proses pembakaran
B. URAIAN PENILAIAN:
1. Obyek Garapan:
- Mahasiswa mempu menjawab soal dengan baik dan benar
2. Batasan yang harus dikerjakan:
- Mahasiswa harus mengerjakan soal yang tersedia secara online (CBT)
- Mahasiswa dinyatakan gugur nilai jika melakukan tindak kecurangan seperti:
tindakan perjokian, mencontek atau merekam soal yang tersedia
3. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
- Mahasiswa mengerjakan soal yang telah tersedia dalam e-learning dalam rentang
waktu yang disediakan
- Mahasiswa diperbolehkan membuka catatan, buku atau referensi lain
4. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan:
- Nilai Ujian Tengah Semester
5. Bobot dan sistem penilaian:
- Bobot nilai Ujian Tengah Semester ini sebesar 10% dari nilai total
C. KRITERIA PENILAIAN
a. Penilaian HARDSKILL
Hardskill memiliki nilai maksimum sebesar 10% dari nilai total
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
80≤ N <100 Istimewa
Sangat Baik
75≤ N <80
Baik
65≤ N <75
Lebih dari Cukup
60≤ N <65
Cukup
50≤ N <60
Kurang
30≤ N <50
Gagal
N< 30

b. Penilaian SOFTSKILL
Softskill memiliki nilai maksimum sebesar 1
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
Tidak melakukan tindak kecurangan dalam mengikuti ujian
1
Melakukan tindak kecurangan dalam mengikuti ujian
0
D. BAHAN PEMBELAJARAN
1. Modul
2. Power Point
3. Bank Soal e-learning

RANCANGAN TUGAS DAN KRITERIA PENILAIAN 8
Nama Mata Kuliah

: Termodinamika Teknik

SKS

: 3

Program Studi

: Teknik Mesin

Pertemuan ke

: 10

Fakultas

: Teknik

Bobot nilai

: 5%

Materi: Siklus Diesel dan gabungan
A. TUJUAN TUGAS:
- Mahasiswa mampu menentukan temperatur dan tekanan pada Siklus Diesel.
- Mahasiswa mampu menganalisis kalor yang diperlukan dan dilepas siklus, dan mampu
menghitung kerja dan efisiensi siklus
B. URAIAN TUGAS:
1. Obyek Garapan:
- Mahasiswa mempu menjawab soal dengan baik dan benar
2. Batasan yang harus dikerjakan:
- Mahasiswa harus mengerjakan soal yang tersedia secara online (CBT)
- Mahasiswa diperbolehkan bekerja sama dalam mengerjakan soal
- Mahasiswa memiliki dua kali kesempatan dalam mengerjakan soal
3. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
- Mahasiswa mengerjakan soal yang telah tersedia dalam e-learning dalam rentang
waktu yang disediakan
- Mahasiswa diperbolehkan membuka catatan, buku atau referensi lain
4. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan:
- Nilai Tugas
5. Bobot dan sistem penilaian:
- Bobot nilai tugas ini sebesar 5% dari nilai total
C. KRITERIA TUGAS
a. Penilaian HARDSKILL
Hardskill memiliki nilai maksimum sebesar 5% dari nilai total
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
80≤ N <100 Istimewa
Sangat Baik
75≤ N <80
Baik
65≤ N <75
Lebih dari Cukup
60≤ N <65
Cukup
50≤ N <60
Kurang
30≤ N <50
Gagal
N< 30

b. Penilaian SOFTSKILL
Softskill memiliki nilai maksimum sebesar 1
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
Mengerjakan tugas tepat waktu
1
Tidak mengerjakan tugas
0
D. BAHAN PEMBELAJARAN
1. Modul
2. Power Point
3. Bank Soal e-learning
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Nama Mata Kuliah

: Termodinamika Teknik

SKS

: 3

Program Studi

: Teknik Mesin

Pertemuan ke

: 12

Fakultas

: Teknik

Bobot nilai

: 10%

Materi: Review siklus daya gas
A. TUJUAN PENILAIAN:
- Mahasiswa mampu menentukan tekanan dan temperatur pada Siklus Otto, Diesel da
Brayton.
- Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan kalor, kalor yang dilepaskan ke
lingkungan serta kerja yangdihasilkan dari Siklus Otto, Diesel dan Brayton.
- Mahasiswa mampu menghitung efisiensi Siklus Otto, Diesel dan Brayton.
B. URAIAN PENILAIAN:
1. Obyek Garapan:
- Mahasiswa mampu menjawab soal dengan baik dan benar
2. Batasan yang harus dikerjakan:
- Mahasiswa harus mengerjakan soal yang tersedia secara online (CBT)
- Mahasiswa dinyatakan gugur nilai jika melakukan tindak kecurangan seperti:
tindakan perjokian, mencontek atau merekam soal yang tersedia
3. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
- Mahasiswa mengerjakan soal yang telah tersedia dalam e-learning dalam rentang
waktu yang disediakan
- Mahasiswa diperbolehkan membuka catatan, buku atau referensi lain
4. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan:
- Nilai kuis
5. Bobot dan sistem penilaian:
- Bobot nilai kuis ini sebesar 10% dari nilai total
C. KRITERIA PENILAIAN
a. Penilaian HARDSKILL
Hardskill memiliki nilai maksimum sebesar 10% dari nilai total
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
80≤ N <100 Istimewa
Sangat Baik
75≤ N <80
Baik
65≤ N <75
Lebih dari Cukup
60≤ N <65
Cukup
50≤ N <60

Nilai Skor
30≤ N <50
N< 30

Deskripsi Kemampuan
Kurang
Gagal

b. Penilaian SOFTSKILL
Softskill memiliki nilai maksimum sebesar 1
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
Tidak melakukan tindak kecurangan dalam mengikuti kuis
1
Melakukan tindak kecurangan dalam mengikuti kuis
0
D. BAHAN PEMBELAJARAN
1. Modul
2. Power Point
3. Bank Soal e-learning
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Nama Mata Kuliah

: Termodinamika Teknik

SKS

: 3

Program Studi

: Teknik Mesin

Pertemuan ke

: 14

Fakultas

: Teknik

Bobot nilai

: 5%

Materi: Siklus Rankine dengan reheater
A. TUJUAN TUGAS:
- Mahasiswa mampu menentukan kondisi fasa beserta entalpi dan entropi pada Siklus
Rankine dengan reheater.
- Mahasiswa mampu menganalisis kalor yang diperlukan dan dilepas siklus, dan mampu
menghitung kerja dan efisiensi siklus
B. URAIAN TUGAS:
1. Obyek Garapan:
- Mahasiswa mempu menjawab soal dengan baik dan benar
2. Batasan yang harus dikerjakan:
- Mahasiswa harus mengerjakan soal yang tersedia secara online (CBT)
- Mahasiswa diperbolehkan bekerja sama dalam mengerjakan soal
- Mahasiswa memiliki dua kali kesempatan dalam mengerjakan soal
3. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
- Mahasiswa mengerjakan soal yang telah tersedia dalam e-learning dalam rentang
waktu yang disediakan
- Mahasiswa diperbolehkan membuka catatan, buku atau referensi lain
4. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan:
- Nilai Tugas
5. Bobot dan sistem penilaian:
- Bobot nilai tugas ini sebesar 5% dari nilai total
C. KRITERIA TUGAS
a. Penilaian HARDSKILL
Hardskill memiliki nilai maksimum sebesar 5% dari nilai total
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
80≤ N <100 Istimewa
Sangat Baik
75≤ N <80
Baik
65≤ N <75
Lebih dari Cukup
60≤ N <65
Cukup
50≤ N <60
Kurang
30≤ N <50

Nilai Skor
N< 30

Deskripsi Kemampuan
Gagal

b. Penilaian SOFTSKILL
Softskill memiliki nilai maksimum sebesar 1
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
Mengerjakan tugas tepat waktu
1
Tidak mengerjakan tugas
0
D. BAHAN PEMBELAJARAN
1. Modul
2. Power Point
3. Bank Soal e-learning
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Nama Mata Kuliah

: Termodinamika Teknik

SKS

: 3

Program Studi

: Teknik Mesin

Pertemuan ke

: 16

Fakultas

: Teknik

Bobot nilai

: 10%

Materi: Ujian Akhir Semester
A. TUJUAN PENILAIAN:
- Mahasiswa mampu menentukan kondisi fasa beserta entalpi dan entropi pada Siklus
Gabungan Rankine-Brayton .
- Mahasiswa mampu menganalisis kalor yang diperlukan dan dilepas siklus, dan mampu
menghitung kerja dan efisiensi siklus gabungan
B. URAIAN PENILAIAN:
1. Obyek Garapan:
- Mahasiswa mempu menjawab soal dengan baik dan benar
2. Batasan yang harus dikerjakan:
- Mahasiswa harus mengerjakan soal yang tersedia secara online (CBT)
- Mahasiswa dinyatakan gugur nilai jika melakukan tindak kecurangan seperti:
tindakan perjokian, mencontek atau merekam soal yang tersedia
3. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan):
- Mahasiswa mengerjakan soal yang telah tersedia dalam e-learning dalam rentang
waktu yang disediakan
- Mahasiswa diperbolehkan membuka catatan, buku atau referensi lain
4. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan:
- Nilai Ujian Akhir Semester
5. Bobot dan sistem penilaian:
- Bobot nilai Ujian Akhir Semester ini sebesar 10% dari nilai total
C. KRITERIA PENILAIAN
a. Penilaian HARDSKILL
Hardskill memiliki nilai maksimum sebesar 10% dari nilai total
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
80≤ N <100 Istimewa
Sangat Baik
75≤ N <80
Baik
65≤ N <75
Lebih dari Cukup
60≤ N <65
Cukup
50≤ N <60
Kurang
30≤ N <50

Nilai Skor
N< 30

Deskripsi Kemampuan
Gagal

b. Penilaian SOFTSKILL
Softskill memiliki nilai maksimum sebesar 1
Nilai Skor
Deskripsi Kemampuan
Tidak melakukan tindak kecurangan dalam mengikuti ujian
1
Melakukan tindak kecurangan dalam mengikuti ujian
0
D. BAHAN PEMBELAJARAN
1. Modul
2. Power Point
3. Bank Soal e-learning

GRADING SCHEME DAN KRITERIA PENILAIAN AKHIR
MATA KULIAH TERMODINAMIKA TEKNIK
NA = ∑ ( (H1+S1) + (H2+S2) + (H3+S3) + (H4xS4) + (H5+S5) + (H6+S6) + (H7xS7) + (H8xS8) +
(H9xS9) + (H10+S10) + (H11+S11))
Dimana: H = Hardsklill
S = Softsklill
n = Penilaian keContoh H1 merupakan hardskill penilaian 1, S1 merupakan softskill penilaian 1
Nilai Skor
80≤ N <100
75≤ N <80
65≤ N <75
60≤ N <65
50≤ N <60
30≤ N <50
N< 30

Nilai
A
AB
B
BC
C
D
E

Deskripsi Kemampuan
Istimewa
Sangat Baik
Baik
Lebih dari Cukup
Cukup
Kurang
Gagal
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