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Tujuan Pembelajaran  

Peserta ajar mampu menerapkan konsep-konsep dasar geologi dalam mengenali batuan di 
permukaan yang berhubungan dengan sejarah pembentukan batuan sekaligus mampu 
mengarahkan pemelajaran secara mandiri (self-directed learning) menggunakan metode 
pembelajaran Problem Based Learning (PBL). 

Keterangan lebih lanjut mengenai tujuan pembelajaran MK ini adalah : 

• Geologi Dasar adalah salah satu mata ajaran inti Geologi dan Geofisika, dengan 
demikian, konsep-konsep dasar yang dipelajari pada MK ini akan digunakan pada 
banyak MK selanjutnya seperti Kristalografi dan Mineralogi, Petrologi, Geodinamika, 
Paleontologi, Sedimentologi, Geologi Struktur, Kuliah Lapangan dan skripsi. 

• Mempelajari Geologi Dasar adalah pengalaman yang menyenangkan apalagi dengan 
mempelajarinya secara bersama-sama dalam kelompok. 

Kompetensi dan sub kompentensi KKNI 2015 program studi Geosains UI yang ingin dicapai  

Kompetensi : Mampu menerapkan konsep – konsep geologi (interior bumi, siklus, klasifikasi, 
struktur batuan, mendeskripsikan batuan, tektonik lempeng, struktur geologi, mengenal fosil, 
eksplorasi sumber daya alam, mitigasi bencana dan identifikasi masalah lingkungan), dengan 
sub kompetensi berikut : 



• Mampu mengenali berbagai jenis cabang geologi 
• Mampu memahami interior bumi 
• Mampu mengetahui siklus batuan, membedakan klasifikasi batuan, mengenali struktur 

batuan 
• Mampu memahami cara mendeskripsikan batuan, teori tektonik lempeng 
• Mampu mengenali struktur geologi yang mendatangkan potensi sumber daya alam, 

mendatangkan bencana kebumian dan dapat mengidentifikasi masalah lingkungan. 

Kompentensi : Mampu berkomunikasi secara efektif dan bekerjasama dalam tim multidisiplin, 
dengan sub-kompetensi : 

• Mampu menyusun laporan tugas mandiri dan menjelaskan konsep geologi kepada 
teman dan kelompok. 

• Mampu melakukan penilaian kinerja diri sendiri maupun teman dalam kelompok 

Kompetensi : Mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif serta memiliki kemampuan intelektual 
untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok, dengan sub –kompetensi : 

• Mampu menerapkan strategi penyelesaian masalah yang bersifat open-ended 
 

Penilaian 

Penilaian pada MK Geologi Dasar Geologi dan Geofisika dilakukan untuk pencapaian 
kompetensi dan sub kompetensi yang telah ditetapkan. Komponen penilaian beserta bobot 
masing-masing komponen diberikan pada tabel 1. Penguasaan materi ajar geologi dasar dinilai 
dari hasil kerja perorangan (ujian tengah semester, ujian akhir semester, kuis dan bahan ajar) 
berbobot 75% dan dari hasil kerja kelompok (laporan dan presentasi kelas) berbobot 25%. 
Tingkat keterampilan proses (process skills) peserta ajar dinilai dari hasil laporan, presentasi 
kelompok dan lembar tugas mandiri. Nilai laporan dihitung dari nilai laporan kelompok setelah 
dikali dengan faktor yang nilainya bergantung pada kontribusi masing-masing anggota terhadap 
kinerja kelompok. Kuis diberikan untuk menjelaskan penguasaan materi ajar selama semester 
berjalan. 

Tabel 1. Komponen penilaian dan bobotnya 

 

 

Komponen bobot (%) Penilai
Tugas 25 Dosen & Peserta ajar
Kuis 5 Dosen 

UTS/UAS 35/35 Dosen



Buku Ajar 

Buku ajar yang mempermudah peserta ajar mempelajari geologi dasar Geologi dan Geofisika 
cukup banyak tersedia. Walaupun demikian buku ajar utama pada mata ajaran ini adalah : 

• Bell, F. G., ebrary, Inc, 1999, Geologic Hazards: their assessment, avoidance, and 
mitigation, Routledge, London. 

• Bennison, G. M., 1990, An Introduction to Geological Structures and Maps, Routledge, 
Chapman and Hall, Inc, New York. 

• Frank Press & Raymond Siever,1985,Earth, Freeman & Company. 
• Groshong, R. H., Jr., 2006, 3D Structural Geology, Springer, New York. 
• Huggenberger P., Epting J., 2011, Urban Geology:Process-Oriented Concepts for 

Adaptive and Integrated Resource Management, Springer Basel, 216 p. 
• J. A. Katili &P. Marks, 1963, Geologi kilat madju 
• Lisle, R. J., 2004, Geological Structures and Maps, Elsevier Butterworth-Heinemann, 

Third edition, Oxford 
• M.D. Ragan,1978,Structural Geology, John Wiley & Sons 
• S. Judson & M.E. Kauffman, 1990,Physical Geology Prentice Hall Inc. 

Aturan Umum Kelas  

• Kehadiran 

Persyaratan dapat mengikuti UTS dan UAS adalah ketidakhadiran maksimum 2 kali. Surat 
keterangan dokter diperlukan untuk ketidakhadiran karena sakit. Alasan ketidakhadiran selain 
sakit, yang tidak disampaikan sebelum hari absen, tidak akan diterima dan akan diperhitungkan 
dalam pesryaratan mengikuti ujian.  

• Datang Tepat waktu 

Peserta ajar yang terlambat masuk ke kelas lebih dari 15 menit tidak diperkenankan untuk 
mengikuti pelajaran pada hari tersebut dan dianggap sebagai absen tanpa izin.  

• Membawa Buku Ajar 

Peserta ajar diharuskan memiliki akses kepada paling tidak satu buku ajar (cetak atau 
elektronik) sewaktu sesi-sesi PBL supaya dapat berkontribusi dengan efektif.  

• Lembar Tugas Mandiri (LTM) 

Peserta ajar diharuskan membuat lembar tugas mandiri sesuai dengan makna frase LTM, yaitu 
secara mandiri. Sumber informasi haruslah buku ajar Mata Kuliah Geologi Dasar, dan jika 



diperlukan lengkapi dari internet atau sumber lain. Larangan melakukan copy-paste secara total 
juga berlaku pada penulisan LTM. Pembuatan LTM menggunakan tulisan tangan yang jelas dan 
dapat dibaca dengan mudah. Bobot LTM pada nilai akhir cukup besar yaitu 15% yang dinilai 
langsung oleh dosen. Peserta ajar harus membaca keseluruhan materi yang berhubungan 
dengan pemicu sebelum menuliskan LTM sesuai dengan isu pembelajaran yang menjadi 
tanggung jawabnya karena dua alasan : bahan ujian tidak hanya mencakup topik pada LTM dan 
bahan ajar harus sesuai dengan konteks pemicu yang diberikan. 

• Penilaian kinerja anggota kelompok 

Pada kelas PBL, kemajuan kelompok bergantung pada kontribusi masing-masing anggota 
kelompok. Dengan demikian, keterampilan melakukan penilaian adalah keterampilan yang 
perlu dikembangkan sebagai keterampilan yang berguna sepanjang hayat. Kontribusi anggota 
perlu dinilai dengan adil, termasuk sewaktu melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Pada 
akhir pembahasan setiap pemicu, peserta ajar akan diminta untuk menilai kontribusi setiap 
anggota kelompok, termasuk dirinya sendiri. 

• Menyontek 

Pada dasarnya, menyontek dalam bentuk apapun tidak diperkenankan. Pinalti atas perbuatan 
ini berkisar dari peringatan lisan sampai ketidaklulusan. Komunikasi dalam bentuk apapun 
selama ujian berlangsung tidak diperkenankan. Peserta ajar disarankan untuk memiliki paling 
tidak satu dari kedua buku ini dalam bentuk tercetak. E-book tidak dapat digunakan pada saat 
ujian berlangsung karena peserta ujian tidak diijinkan menggunakan alat bantu elektronik 
kecuali kalkulator. Peserta ajar yang melakukan tindakan menyontek nilai akhirnya akan 
dikurangi 15 dan apabila melakukan untuk kedua kalinya akan otomatis mendapat nilai E. 

 

 


