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KURIKULUM FISIKA DASAR 
UNTUK PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA 

 
a. Rasional  

Pentingnya matakuliah Fisika Dasar bagi calon guru PKK (termasuk di dalamnya 

Pendidikan Tata Boga) sesuai dengan pernyataan Paolucci (dalam Vaines, 1979), 

bahwa fokus PKK adalah inter-dependensi dan inter-relasi antara fenomena dan 

proses fisis dan sosial budaya yang mempengaruhi pengembangan manusia, serta 

Chebotarev (1979) yang menyatakan bahwa pengetahuan dasar PKK adalah fisika, 

biologi, ilmu pengetahuan sosial, dan seni. Sedangkan McElwe (1993) menekankan 

pentingnya pemahaman sains sebagai bagian dari perkuliahan PKK. 

 Area teknologi boga menjadi salah satu bidang utama yang digeluti mahasiswa 

S1 Pendidikan Tata Boga. Area ini memerlukan berbagai pemahaman dasar konsep, 

prinsip, teori, cara kerja, serta sikap-sikap yang ada pada fisika. Sebagai contoh, 

mahasiswa memerlukan keterampilan kerja ilmiah yang dilandasi sikap ilmiah untuk 

memecahkan masalah-masalah di bidangnya. Mahasiswa juga memerlukan 

pertumbuhan kemampuan mengembangkan bidangnya (dan dapat disumbang melalui 

inkuiri oleh fisika). Selain itu, mahasiswa juga memerlukan pemahaman dan 

keterampilan menangani berbagai sistem satuan di bidang boga dan berbagai konsep-

konsep dasar fisika yang mendasari bidang boga.  

 Sebagai pribadi yang sedang tumbuh dan berkembang menuju proses 

kedewasaan, mahasiswa S1 Pendidikan Boga memerlukan berbagai latihan untuk 

menjadi pebelajaran sepanjang hayat (mampu berpikir reflektif dan mampu 

mengarahkan dirinya sendiri), komunikator efektif, berpartisipasi dalam dunia kerja 

dan masyarakat, kemampuan literasi ilmiah, kemampuan numerik, kecakapan hidup 

(lifeskills), dan keterampilan sosial.  

b. Tujuan Matakuliah Fisika Dasar 

Setelah mengikuti program perkuliahan Fisika Dasar ini, mahasiswa S1 Pendidikan 

Tata Boga diharapkan memiliki kemampuan: 

1) meningkatkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaanNya 

2) mengembangkan pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, konsep dan 

prinsip fisika yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

khususnya dalam bidang teknologi boga 
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3) mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran terhadap adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara fisika, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat 

4) melakukan inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bersikap dan 

bertindak  ilmiah serta berkomunikasi 

5) meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga, dan 

melestarikan lingkungan serta sumber daya alam 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar matakuliah Fisika Dasar, sesuai dengan 

tujuan di atas, ditunjukkan dalam Tabel 1. 

Tabel 1: Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
Perkuliahan Fisika Dasar S1 Pendidikan Tata Boga 

 
Standar Kompetensi Kompetensi dasar 

1. memahami aturan-aturan 
penyelidikan ilmiah dalam 
pengembangan ilmu 
pengetahuan, menyadari bahwa 
fisika adalah hasil kerja keras 
manusia, dan menyadari bahwa 
penerapan fisika memiliki 
dampak terhadap masyarakat 
khususnya dalam teknologi 
boga. 

1.1 menerapkan metode ilmiah dalam 
permasalahan fisika yang sesuai, termasuk 
mengkomunikasikan gagasan/hasil dengan 
efektif 

1.2 mengevaluasi secara kritis penerapan fisika 
dalam kehidupan, khususnya dalam bidang 
boga 

1.3 melakukan pengukuran sederhana dan 
mengidentifikasikan satuan yang sesuai, serta 
mengkonversi satuan dalam bidang boga   

2. memahami dan dapat 
menerapkan teori dan model 
fisika yang menjelaskan benda-
benda bergerak dan berinteraksi, 
dan perpindahan serta perubahan 
energi yang menyertainya pada 
teknologi boga, serta memahami 
alasan dan akibat penggunaan 
berbagai sumber energi dan 
merumuskan alternatif 
penggunaan sumber energi 

2.1 melakukan pengukuran dan analisis 
kuantitatif yang melibatkan besaran dalam 
gerak 

2.2 melakukan analisis kuantitatif berkaitan 
dengan hukum-hukum Newton tentang gerak 

2.3 melakukan analisis kuantitatif berkaitan 
dengan suhu dan energi panas  

2.4 menganalisis prinsip kerja berbagai alat 
produksi boga yang memanfaatkan prinsip 
perpindahan kalor 

2.5 melakukan analisis kuantitatif berkaitan 
dengan rangkaian listrik, energi listrik,  
mengevaluasi penggunaan energi listrik 
dikaitkan dengan biaya dan dampak 
lingkungan serta upaya penghematannya 

2.6 melakukan analisis berkaitan dengan sifat 
gelombang dan pemanfaatan gelombang 
elektromagnetik dalam teknologi boga 
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3. memahami bahwa berbagai 
bahan dapat dikelompokkan 
menurut sifat-sifatnya dan sifat-
sifat tersebut dapat berubah, 
serta memahami bagaimana 
sifat-sifat fisika suatu bahan 
harus diperhatikan dalam rangka 
pemanfaatan bahan itu, 
khususnya dalam teknologi 
boga.  

3.1 menyelidiki berbagai cara pengelompokan 
zat, menjelaskan sifat zat berdasarkan 
wujudnya, dan penerapannya dalam teknologi 
boga    

3.2 melakukan pengukuran dan analisis 
kuantitatif tentang elastisitas bahan, serta 
penerapannya untuk uji produk dalam bidang 
boga 

 

 

c. Pengalaman Belajar 

Penentuan aktivitas yang dilakukan mahasiswa S1 Pendidikan tata Boga untuk 

menumbuhkan kompetensi dalam matakuliah Fisika Dasar dilakukan dengan 

memperhatikan hakikat pendidikan Fisika (IPA), teori pembelajaran, dan teknologi 

pembelajaran. Hakikat pendidikan IPA yang berbasis inkuiri menjadi fokus utama 

dalam penentuan pengalaman belajar. Teori konstruktivis menjadi acuan utama dalam 

penentuan pengalaman belajar. Teknologi pembelajaran digunakan untuk mendukung 

pengalaman belajar bermakna bagi mahasiswa. Berdasarkan hal ini, pengalaman 

belajar mahasiswa adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa “ditantang” untuk memecahkan masalah. Permasalahan didapat dari 

hasil diskusi dan/atau dengan bantuan dosen.  

2. Mahasiswa melakukan aktivitas pemecahan masalah baik secara individual 

maupun secara kolaboratif (bergantung pada jenis masalahnya) dengan bantuan 

dosen, dengan cara melakukan penyelidikan (hands on dan minds on activity). 

Mahasiswa berinteraksi pula dengan sumber-sumber belajar (buku teks, internet, 

CD simulasi virtual). 

3. Mahasiswa melakukan diskusi dan mengkomunikasikan hasil pemecahan 

masalahnya. 

4. Mahasiswa mengklarifikasikan konsep dan prinsip yang diperoleh seiring dengan 

aktivitas pemecahan masalah tersebut dengan bantuan dosen.  

Keseluruhan pengalaman belajar untuk melatihkan kompetensi dalam matakuliah 

Fisika Dasar ini memerlukan waktu setara dengan 2 sks. 
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d. Pengorganisasian Pengalaman Belajar  

Pengorganisasian pengalaman belajar mahasiswa sesuai dengan kompetensi dasar 

yang hendak dilatihkan kepada mahasiswa ditunjukkan dalam Tabel 2 (untuk contoh 

ditampilkan satu kompetensi dasar saja). 

Tabel 2: Pengorganisasian Pengalaman Belajar Kompetensi Dasar 2.3 

Kompetensi 
Dasar 

Pengalaman Belajar Sumber Belajar Waktu 

2.3 melakukan 
analisis 
kuantitatif 
berkaitan 
dengan suhu 
dan energi 
panas  

 

Mahasiswa secara berkelompok, tiap 
kelompok menemukan dan 
mendapatkan tugas penyelidikan untuk 
memecahkan masalah yang berbeda 
yang berkaitan dengan suhu dan panas. 
Masalah-masalah tersebut antara lain: 
1. Bagaimanakah membuat skala 

suhu? Bagaimanakah hubungan 
skala suhu yang Anda buat dengan 
skala Celcius?  

2. Adakah pengaruh besarnya api 
setelah air mendidih terhadap 
waktu yang dipergunakan untuk 
memasak telur dengan teknik 
merebus? 

3. Dapatkah teknik memasak 
simmering dilakukan di Tibet?  

4. Faktor-faktor apakah yang 
mempengaruhi melempemnya 
kerupuk?  

Dalam memecahkan masalah tersebut, 
mahasiswa berinteraksi dengan teman, 
dosen, alat, dan sumber belajar.  
Mahasiswa mengkomunikasikan hasil 
pemecahan masalahnya dalam bentuk 
tulisan dan presentasi, dosen 
membantu mengklarifikasi konsep 
yang didapat mahasiswa dan 
memberikan penguatan dan perluasan 
dalam bentuk analisis kuantitatif yang 
berkaitan dengan suhu dan kalor. 

1. Widodo, W. 
(2003). Fisika 
Dasar untuk 
Teknik Industri 
Kerumahtanggaan. 
Surabaya: 
University Press. 

2. Bueche, F.D., 
1992. Teori Dan 
Soal-soal Fisika. 
Jakarta: Erlangga. 

3. Halliday dan 
Resnick, 1989. 
Fisika. Jakarta: 
Erlangga. 

4. CD multimedia 
interaktif: Suhu 
dan Kalor 

5. Internet 
6. Alat dan bahan 

untuk kegiatan  

Total 8 x 
50’ 
(tatap 
muka 4 x 
50’ dan 
terstruktur 
4 x 50’) 
 

 

e. Evaluasi 

1. Evaluasi dalam matakuliah Fisika Dasar dilakukan secara berkesinambungan, 

bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar mahasiswa serta untuk 

meningkatkan efektivitas kegiatan perkuliahan. Evaluasi didasarkan pada data 

sahih dan andal dengan prinsip-prinsip: terpadu, terbuka, obyektif, adil, 
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menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan patokan, dan akuntabel, 

dengan standar sebagai berikut: 

a) Evaluasi harus konsisten dengan keputusan-keputusan selama perencanaan. 

b) Kemampuan dan kesempatan untuk mempelajari Fisika Dasar harus dinilai. 

c) Teknik pengumpulan data harus sesuai dengan keputusan yang akan diambil 

berdasarkan data itu. 

2. Berbagai teknik dan jenis alat pengumpulan data dimanfaatkan dalam evaluasi 

perkuliahan Fisika Dasar. Teknik penilaian meliputi tes tertulis, penilaian kinerja, 

penugasan individual maupun kelompok, dan penilaian diri.  

3. Nilai matakuliah Fisika Dasar dinyatakan dalam skala 0 sampai dengan 100. Nilai 

akhir disumbang oleh partisipasi (dengan bobot 0,2), tugas (dengan bobot 0,3), 

ujian sub sumatif (dengan bobot 0,2), dan ujian sumatif (dengan bobot 0,3). 

Mahasiswa dinyatakan lulus dalam perkuliahan Fisika Dasar jika memperoleh 

nilai akhir paling sedikit 60.  

 


