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Deskripsi Mata Kuliah: 
Mata kuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar elektronika analog yang meliputi sambungan p-n, transistor (watak, CB,CC, 
CE, teknik pemanjaran, penguat sinyal frekuensi renda, penguat sinyal frekuensi tinggi, bipolar, dan FET), Op-amp (inverting, non- 
inverting, summing). 

 
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: 
Mahasiswa mampu menganalisa watak komponen aktif (dioda, transistor, dan op-amp) 
Mahasiswa mampu merancang rangkaian analog fungsional (penyearah, penguat, dan isolator) 
Mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, ketelitian, dan kejujuran 



 

 
 

No. 
Capaian 

Pembelajaran 
Pertemuan 

 

Indikator 
Bahan Kajian 
Pembelajaran 

Metode 
Pembelajaran 

 

Pengalaman Belajar 
 

Penilaian 
 

Waktu 

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

1. Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian dan 
ruang lingkup 
elektronika 

Mahasisw 
a mampu 
Menjelask 
an 
komponen 
elektronika 
Mahasisw 
a mampu 
menjelask 
an aplikasi 
elektronika 

Pengertian dan 
ruang lingkup 
elektronika 

Diskusi, 
informasi, 
demonstrasi 

Mendiskusikan materi tentang 
pengertian dan ruang lingkup 
elektronika 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap 

(Instrumen: 
observasi, 
angket) 

2. Pengetahuan 
(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/un 
juk kerja 
(Instrumen: 
pedoman 
observasi: 
rubrik) 

3 SKS 
(1 Pertemuan) 

2. Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sambungan p-n 

Mahasisw 
a mampu 
menjelask 
an bahan 
semikondu 
ktor 

Sambungan p-n Diskusi, 
Presentasi, 
Tanya Jawab 

Mahasiswa mendiskusikan dan 
mempresentasikan tentang bahan 
semikonduktor 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap 

(Instrumen: 
observasi, 
angket) 

2. Pengetahuan 
(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/un 
juk kerja 
(Instrumen: 
pedoman 
observasi: 
rubrik) 

3 SKS 
(1 Pertemuan) 



 

 
3. Mahasiswa 

mampu 
memahami 
sambungan p-n 

Mahasisw 
a mampu 
memaham 
i 
hantaran 
dalam 
bahan 
semikondu 
ktor 

Sambungan p-n Diskusi, 
Presentasi, 
Tanya Jawab 

Mahasiswa mendiskusikan tentang 
hantaran dalam bahan 
semikonduktor 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap 

(Instrumen: 
observasi, 
angket) 

2. Pengetahuan 
(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/un 
juk kerja 
(Instrumen: 
pedoman 
observasi: 
rubrik) 

3 SKS 
(1 Pertemuan) 

4. Mahasiswa 
mampu 
menganalisis 
karakteristik 
dan operasi 
diode 
semikonduktor 

Mahasisw 
a mampu 
menganali 
sis prinsip 
kerja 
diode 
semikondu 
ktor 

Prinsip kerja diode 
semikonduktor 

Diskusi, 
presentasi, 
demonstrasi 
tanya jawab 

Mahasiswa mendiskusikan materi 
tentang prinsip kerja diode 
semikonduktor, mahasiswa 
memperlihatkan bentuk fisik  diode 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap 

(Instrumen: 
observasi, 
angket) 

2. Pengetahuan 
(Instrumen: 
tes) 

3. Keterampilan/un 
juk kerja 
(Instrumen: 
pedoman 
observasi: 
rubrik) 

3 SKS 
(1 Pertemuan) 

5. Mahasiswa 
mampu 
menganalisis 

Mahasisw 
a mampu 
menerapk 

Rangkaian 
penyearah 

Diskusi, 
presentasi, 
demonstrasi, 

Mahasiswa mendiskusikan materi 
tentang rangkaian penyearah, dan 
menunjukkan  rangkaian penyearah 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap 

(Instrumen: 

3 SKS 
(1 Pertemuan) 



 

 
 karakteristik 

dan operasi 
diode 
semikonduktor 

an diode 
pada 
rangkaian 
penyearah 

 tanya jawab dalam bentuk video observasi, 
angket) 

2. Pengetahuan 
(Instrumen: 
tes) 

3. Keterampilan/un 
juk kerja 
(Instrumen: 
pedoman 
observasi: 
rubrik) 

 

6. Mahasiswa 
mampu 
menganalisis 
karakteristik 
dan operasi 
diode 
semikonduktor 

Mahasisw 
a mampu 
Menerapk 
an diode 
pada 
rangkaian 
pembentu 
k 
gelomban 
g dan 
pelipat 
tegangan 

Rangkaian 
Pembentuk 
Gelombang dan 
Pelipat Tegangan 

Diskusi, 
presentasi, 
demonstrasi, 
tanya jawab 

Mahasiswa mendiskusikan dan 
mempresentasikan materi tentang 
rangkaian pembentuk gelombang 
dan pelipat tegangan, dan 
menunjukkan rangkaian pembentuk 
gelombang dan pelipat tegangan 
dengan video 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap 

(Instrumen: 
observasi, 
angket) 

2. Pengetahuan 
(Instrumen: 
tes) 

3. Keterampilan/un 
juk kerja 
(Instrumen: 
pedoman 
observasi: 
rubrik) 

3 SKS 
(1 Pertemuan) 

7. Mahasiswa 
mapu 
menganalisis 
karakteristik 
dan operasi 

Mahasisw 
a mampu 
menjelask 
an 
transistor 

Transistor 
dwikutub 

Diskusi, 
presentasi, 
demonstrasi, 
tanya jawab 

Mahasiswa mendiskusikan dan 
mempresentasikan materi tentang 
rangkaian transistor dwikutub dan 
menunjukkan bentuk fisik  transistor 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap 

(Instrumen: 
observasi, 
angket) 

3 SKS 
(1 Pertemuan) 



 

 
 transistor dwi 

kutub 
dwi kutub    2. Pengetahuan 

(Instrumen: tes) 
3. Keterampilan/un 

juk kerja 
(Instrumen: 
pedoman 
observasi: 
rubrik) 

 

8. Ujian Tengah 
Semester 

      

9. Mahasiswa 
mapu 
menganalisis 
karakteristik 
dan operasi 
transistor dwi 
kutub 

Mahasisw 
a mampu 
menerapk 
an 
transistor 
dwi kutub 
pada 
rangkaian 
penguat 
basis 
bersama 

Penguat Basis 
Bersama 

Diskusi, 
presentasi, 
demonstrasi, 
tanya jawab 

Mahasiswa mendiskusikan dan 
mempresentasikan materi tentang 
penguat basis bersama dan 
menunjukkan dalam bentuk video 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap 

(Instrumen: 
observasi, 
angket) 

2. Pengetahuan 
(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/un 
juk kerja 
(Instrumen: 
pedoman 
observasi: 
rubrik) 

3 SKS 
(1 Pertemuan) 

10. Mahasiswa 
mapu 
menganalisis 
karakteristik 
dan operasi 
transistor dwi 
kutub 

Mahasisw 
a mampu 
menerapk 
an 
transistor 
dwi kutub 
pada 

Penguat Emiter 
Bersama 

Diskusi, 
presentasi, 
demonstrasi, 
tanya jawab 

Mahasiswa mendiskusikan dan 
mempresentasikan materi tentang 
penguat emiter bersama dan 
menunjukkan dalam bentuk video 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap 

(Instrumen: 
observasi, 
angket) 

2. Pengetahuan 
(Instrumen: tes) 

3 SKS 
(1 Pertemuan) 



 

 
  rangkaian 

penguat 
emiter 
bersama 

   3. Keterampilan/un 
juk kerja 
(Instrumen: 
pedoman 
observasi: 
rubrik) 

 

11. Mahasiswa 
mapu 
menganalisis 
karakteristik 
dan operasi 
transistor dwi 
kutub 

Mahasisw 
a mampu 
menerapk 
an 
transistor 
dwi kutub 
pada 
rangkaian 
penguat 
colector 
bersama 

Penguat colector 
Bersama 

Diskusi, 
presentasi, 
demonstrasi, 
tanya jawab 

Mahasiswa mendiskusikan dan 
mempresentasikan materi tentang 
penguat colector bersama dan 
menunjukkan dalam bentuk video 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap 

(Instrumen: 
observasi, 
angket) 

2. Pengetahuan 
(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/un 
juk kerja 
(Instrumen: 
pedoman 
observasi: 
rubrik) 

3 SKS 
(1 Pertemuan) 

12. Mahasiswa 
mampu 
menerapkan 
transistor Efek 
Medan pada 
rangkaian 
penguat. 

Mahasisw 
a mampu 
menjelask 
an 
transistor 
efek 
medan 
Mahasisw 
a mampu 
menerapk 
an 

Transistor Efek 
Medan 

Diskusi, 
presentasi, 
demonstrasi, 
tanya jawab 

Mahasiswa mendiskusikan dan 
mempresentasikan materi tentang 
transistor efek medan dan 
menunjukkan dalam bentuk video 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap 

(Instrumen: 
observasi, 
angket) 

2. Pengetahuan 
(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/un 
juk kerja 
(Instrumen: 
pedoman 

3 SKS 
(1 Pertemuan) 



 

 
  transistor 

efek 
medan 
sebagai 
penguat 

   observasi: 
rubrik) 

 

13. Mahasiswa 
mampu 
menerapkan 
Op-amp 
sebagai 
rangkaian 
penguat 

Mahasisw 
a mampu 
menjelask 
an 
rangkaian 
penguat 
Non- 
inverting 

Rangkaian 
penguat non- 
inverting 

Diskusi, 
presentasi, 
demonstrasi, 
tanya jawab 

Mahasiswa mendiskusikan dan 
mempresentasikan materi tentang 
penguat non inverting dan 
menunjukkan dalam bentuk video 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap 

(Instrumen: 
observasi, 
angket) 

2. Pengetahuan 
(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/un 
juk kerja 
(Instrumen: 
pedoman 
observasi: 
rubrik) 

3 SKS 
(1 Pertemuan) 

14. Mahasiswa 
mampu 
menerapkan 
Op-amp 
sebagai 
rangkaian 
penguat 

Mahasisw 
a mampu 
menjelask 
an 
rangkaian 
penguat 
Inverting 

Rangkain penguat 
inverting 

Diskusi, 
presentasi, 
demonstrasi, 
tanya jawab 

Mahasiswa mendiskusikan dan 
mempresentasikan materi tentang 
penguat inverting dan menunjukkan 
dalam bentuk video 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap 

(Instrumen: 
observasi, 
angket) 

2. Pengetahuan 
(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/un 
juk kerja 
(Instrumen: 
pedoman 
observasi: 
rubrik) 

3 SKS 
(1 Pertemuan) 



 

 
15 Mahasiswa 

mampu 
menerapkan 
Op-amp 
sebagai 
rangkaian 
penguat 

Mahasisw 
a mampu 
menjelask 
an 
rangkaian 
penguat 
Summing 

Rangkain penguat 
summing 

Diskusi, 
presentasi, 
demonstrasi, 
tanya jawab 

Mahasiswa mendiskusikan dan 
mempresentasikan materi tentang 
summing dan menunjukkan dalam 
bentuk video 

Teknik Penilaian: 
1. Sikap 

(Instrumen: 
observasi, 
angket) 

2. Pengetahuan 
(Instrumen: tes) 

3. Keterampilan/un 
juk kerja 
(Instrumen: 
pedoman 
observasi: 
rubrik) 

3 SKS 
(1 Pertemuan) 

16. Ujian Akhir 
Semester 

      

 

Penilaian: (Bagian ini memberikan informasi tentang mekanisme penilaian akhir keberhasilan mahasiswa dalam capaian pembelajaran mata kuliah 

No. Komponen Penilaian Bobot ( % ) 

1. Kehadiran dan partisipasi kuliah 10 

2. Presentasi dan diskusi 20 

3. Tugas-tugas 30 

4. Ujian tengan semester 20 

5. Ujian akhir semester 20 

Jumlah 100 
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