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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI            

  

1. Mampu menunjukkan ketaatan menjalankan ajaran agama dan aktifitas amal saleh, memiliki akhlak dan kepribadian serta 

tata krama yang baik di kampus maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi visi Universitas Medan Area. 

(S1)  

2. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 

juga memiliki jiwa mandiri, kreatif dan inovatif. (S2)  

3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain. (S3)  

4. Mampu memahami etika dan tanggung jawab profesional dan kode etik seorang elektrical profesional. (S5)  

5. Mampu berkerja dan berkerjasama dalam lingkungan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. (KU1)  

6. Mampu menggunakan teknologi informasi. (KU2)  

7. Mampu menerapkan ilmu-nya berdasarkan kepribadian dan semangat entrepreneurship dan memiliki jiwa leadership. 

(KU3)  

8. Mampu memahami pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini di bidang 

sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem elektronika . (P6)  

9. Mampu merumuskan solusi alternatif solusi untuk masalah rekayasa pada sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem 

elektronika dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan 

lingkungan (environmental consideration). (KK4)  

10.Mampu memberikan penilaian dan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. (KK7)  
 

CPMK   

 1.  Mahasiswa mampu menjelaskan tentang mesin mesin arus bolak balik 
2.  Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengoperasikan  mesin – mesin listrik  
3.  Mahasiswa mampu menganalisa pengaturan kelajuan dan kondisi peralihan (transient). 
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Diskripsi Singkat MK Mata kuliah ini merupakan matakuliah semester V (lima), mata kuliah Mesin mesin Elektrik II, membahas mesin listrik arus bolak-balik (ac) yang biasa 

digunakan di industri, prinsip kerja mesin listrik ac pada saat berfungsi sebagai generator dan motor, operasi mesin listrik ac, analisis rangkaian ekivalen, 

dan pengujian untuk menentukan parameter model rangkaian. Untuk jenis mesin listrik ac tertentu, dibahas juga mengenai pengasutan (starting), pengaturan 

kelajuan dan kondisi peralihan (transient). 
Dosen pengampu Muhammad Fadlan Siregar, ST., MT 

Matakuliah syarat   Mesin – mesin Elektrik I 
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Gambar :  Analisis Instruksional mata kuliah Mesin – Mesin Elektrik  II 
 

2. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami Generator sinkron 

Rangkaian ekivalen, diagram fasor, daya dan torsi, dan pengukuran 

parameter model generator sinkron(minggu ke 2 dan 3) 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang  Perspektif  Penjelasan 

Perspektif Mesin –mesin elektrik  (minggu ke 1) 

3. Mahasiswa mampu mengetahui , menjelaskan  Medan 

magnetik berputar, GGM dan distribusi fluksi pada mesin AC, 

tegangan induksi pada mesin AC. (minggu ke 4,5 ) 

4. Mahasiswa mampu mengetahui , memahami tentang   

Kumparan dan belitan terdistribusi pada stator Torsi induksi, 

isolasi belitan.  (minggu ke 6,7)  

UJIAN TENGAH SEMESTER  

5. Mahasiswa mampu mengetahui, memahami tentang Analaisa 

aliran daya serta rugi-rugi  pada  mesin AC. (minggu ke 8,9) 

6. Mahasiswa mampu mengetahui, memahami Prinsip dasar operasi 

motor sinkron, operasi motor sinkron pada keadaan tunak.  

 (minggu ke 10-11) 

7. Mahasiswa mampu mengetahui, memahami tentang Daya dan torsi, 

karakteristik torsi-kelajuan pada motor induksi (minggu 12-13) 

8. Mahasiswa mampu mengetahui, memahami tentanng 

Penentuan parameter model rangkaian, diagram lingkaran dan 

Starting dan pengaturan kelajuan motor induksi (minggu 14-15) 

UJIAN AKHIR SEMESTER  
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Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Kriteria dan Indikator 

Penilaian 
Bobot 

Nilai (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1  Mahasiswa dapat memahami 
Perspektif Penjelasan 

Perspektif Mesin –mesin 
elektrik 

1. Kontrak kuliah dan silabus 
2. Pendahuluan 
3. Penjelasan Perspektif 

Mesin –mesin elektrik 

1.Kuliah dan diskusi 
 
 
2. Presentasi 
 

3 x 50 
menit 

Tugas 1: -  
 
Tugas 2 : - 

Indikator: 
menjelaskan system 
perkuliahan, kontrak 
kuliah dan hak dan 
kewajiban mahasiswa 

 
Kriteria penilaian: 
Pengusaaan  & analisa,  
 
Penilaian bentuk non-
test : Etika dan 
kedisiplinan 

10 % 

2 dan 
3 

Setelah Mengikuti matakuliah 
ini mahasiswa paham 
Generator sinkron Rangkaian 
ekivalen, diagram fasor, daya 
dan torsi, dan pengukuran 
parameter model generator 
sinkron 

Menjelaskan perspektif 
tentang Generator sinkron 

Rangkaian ekivalen, diagram 

fasor, daya dan torsi, dan 

pengukuran parameter model 

generator sinkron 

1.Kuliah dan diskusi 
 
 
2. Presentasi 
 
 

3  x 50 
menit 
 
 
 
 

Tugas 1 :  
 
 
Tugas 2:  

Indikator:ketepatan 
dan menganalisa  
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan, kesesuaian, 
dan sistematika  
 
Penialian bentuk non 
test:  tugas dan 
presentasi 

10% 

4 dan 
5 

Setelah Mengikuti matakuliah 
ini mahasiswa mengetahui 
Medan magnetik berputar, 
GGM dan distribusi fluksi 
pada mesin AC, tegangan 
induksi pada mesin AC. 

 

 

 

 

Menjelaskan  perspektif 
tentang  Medan magnetik 
berputar, GGM dan distribusi 
fluksi pada mesin AC, 
tegangan induksi pada mesin 
AC. 
 

 

Presentasi  
 
diskusi dalam kelompok 

Ceramah 
 

3 x 50 
menit 
 
 
 

Tugas 1 : mengerjakan 
analisa Medan magnetik 
berputar, GGM dan distribusi 
fluksi pada mesin AC, 
tegangan induksi pada mesin 
AC. 
 
Tugas 2 :   

Indikator:ketepatan 
dan menganalisa  
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan, kesesuaian, 
dan sistematika  
 
Penialian bentuk non 
test:  tugas dan 
presentasi 

10% 
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6 dan  
7 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan  memahami 
tentang Kumparan dan 
belitan terdistribusi pada 
stator Torsi induksi, isolasi 
belitan. 

Menjelaskan  perspektif 
tentang  Kumparan dan 
belitan terdistribusi pada 
stator Torsi induksi, isolasi 
belitan. 

Belajar kolaboratif 
 

3 x 50 
menit 
 
 

Tugas  1  : mengerjakan 
tentang  Kumparan dan 
belitan terdistribusi pada 
stator Torsi induksi, isolasi 
belitan. 

Indikator: ketepatan 
dan menganalisa  
Kriteria penilaian: 
Ketepatan, kesesuian 
dan sistematika 
 
Penilaian bentuk non-
test : tugas dan 
presentasi . 

10% 

 Evaluasi Tengah Semester 0 % 
8 dan 

9 
Mahasiswa mampu 
menjelaskan Analaisa aliran 
daya serta rugi-rugi  pada  
mesin AC. 

Menjelaskan  perspektif aliran 
daya serta rugi-rugi  pada  
mesin AC. 

1.Kuliah dan diskusi  
 
 
2. Presentasi  
 
 

3 x 50 
menit 
 

Tugas 1: mengerjakan 
pengertian dan  analisa aliran 
daya serta rugi-rugi  pada  
mesin AC. 

Indikator: ketepatan 
dan analisa  
  
Kriteria penilaian: 
Ketepatan, 
kesesuaiana dan 
sistematika 
  
Penilaian : bentuk non 
test : tugas dan 
presentasi 
presentasi 

15% 

10 
dan  
11 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan  Prinsip dasar 
operasi motor sinkron, 
operasi motor sinkron pada 
keadaan tunak.  
 

Menjelaskan  motor sinkron, 
operasi motor sinkron pada 
keadaan tunak. 

Presentasi  
 
diskusi dalam kelompok 

Ceramah 
 

3 x 50 
menit 
 
 

Tugas 1 :  mengerjakan 
analisa motor sinkron, 
operasi motor sinkron pada 
keadaan tunak. 

Indikator: ketepatan 
dan analisa  
 
Kriteria penilaian: 
Ketepatan, 
kesesuaiana dan 
sistematika 
  
Penilaian : bentuk non 
test : tugas dan 
presentasi 

10% 
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12 
dan 
13 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan memahami 
Daya dan torsi, karakteristik 
torsi-kelajuan pada motor 
induksi 

Menjelaskan  Konsep Daya 
dan torsi, karakteristik torsi-
kelajuan pada motor induksi 

Belajar kolaboratif 
 

3 x 50 
menit 
 
 

Tugas 1 : mengerjakan 
analisa Konsep Daya dan 
torsi, karakteristik torsi-
kelajuan pada motor induksi  

Indikator: 
Ketepatan dan analisa  
 
Kriteria penilaian: 
Ketepatan, 
kesesuaian, ketelitian 
dan sistematik 
 
Penilaian : bentuk 
non-test: tugas dan 
presentasi 
 

15% 

14 
dan 
15 

Mahasiswa mampu 
memahami Penentuan 
parameter model rangkaian, 
diagram lingkaran dan 
Starting dan pengaturan 
kelajuan motor induksi 

Menjelaskan  Konsep  
parameter model rangkaian, 
diagram lingkaran dan Starting 
dan pengaturan kelajuan 
motor induksi 

1.Kuliah dan diskusi  
 
 
2. Presentasi  
 

3 x 50 
menit 
 
 

Tugas 1 : mengerjakan 
analisa parameter model 
rangkaian, diagram lingkaran 
dan Starting dan pengaturan 
kelajuan motor induksi 

Indikator: 
Ketepatan dan analisa  
Kriteria penilaian : 
Ketepatan, konsistensi 
dan kerapian proposal 
Penilaian : bentuk 
non-test: tugas dan 
presentasi 
 
 

10% 

 Evaluasi Akhir Semester 100 % 
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    1991. 
Catatan :    

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap (S), penguasaan 
pengetahuan (PP), ketrampilan umum (KU) dan ketrampilan khusus (KK) sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 
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2. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau 
materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

3. Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan 
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut (diambil dari setiap 
pertemuan pada bagan analisis instruksional). 

 
 
 
 
 
 
 


