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GARIS BESAR RENCANA PEMBELAJARAN (GBRP) 

Nama Mata Kuliah : Analisis  Petrologi 

Kode Mata Kuliah :  503D6303 

Semester Penyajian :   I (Ganjil)  

 

Kompetensi Sasaran :  

 

 Kompetensi Utama :  Menguasai teknis pemetaan geologi permukaan dan bawah 

permukaan untuk mendukung kemampuan eksplorasi 

sumberdaya mineral dan energi serta geologi rekayasa (U1) 

 

 Kompetensi Pendukung :  Mampu menggunakan teknologi eksplorasi dan eksploitasi 

bahan galian, mineralogi dan energi (P1). 

 

 Kompetensi Lainnya :  - 

 

Sasaran Belajar : Setelah mengikuti perkuliahan ini, Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi, mendeskripsi, dan membedakan jenis-jenis 

batuan penyusun bumi secara megaskopis baik dilaboratorium 

maupun di lapangan serta mampu memahami dan 

menginterpretasi genesa batuan. 

 

Perte-

muan 

ke 

Sasaran Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran/ 

Topik Kajian 

Strategi 

/Metode 

Pembelajaran 

Indikator Penilaian 
Bobot 

Penilaian 

1 Mematuhi kontrak 

perkuliahan 

 

Mengingat & 

menjelaskan ruang 

lingkup pengertian, 

tujuan pembelajaran 

a.Kontrak 

Perkuliahan 

b. Pendahuluan 

 Ruang Lingkup 

pengertian, tujuan 

pembelajaran 

 

 

 

Brainstorming  

 

 

Collaborative 

Learning (CbL) 

Kelancaran proses 

perkuliahan 

 

Ketepatan mengingat 

&  menjelaskan 

ruang lingkup 

pengertian, tujuan 

pembelajaran 

 

 

 

 

5 % 

2 menjelaskan & 

mendiskusikan magma 

dan pembentukan batuan 

beku, yang meliputi 

Magma dan sumber; 

Evolusi magma 

 

Magma dan 

pembentukan 

batuan beku  

1. Magma dan 

sumber 

2. Evolusi magma 

  

Collaborative 

Learning (CbL) 

Ketepatan 

menjelaskan magma 

dan pembentukan 

batuan beku, yang 

meliputi Magma dan 

sumber; Evolusi 

magma 

 

 

 

5 % 

3 Menjelaskan  dan 

mendiskusikan tekstur 

Tekstur dan struktur 

batuan beku  

Collaborative 

Learning (CbL) 

Ketepatan 

menjelaskan dan 
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dan struktur batuan beku  mendiskusikan  

tekstur dan struktur 

batuan beku  

 

5 % 

4 Menjelaskan  dan 

mendiskusikan 

komposisi kimia dan 

mineral batuan beku 

 

Komposisi kimia 

dan mineral batuan 

beku 

1. Sifat kimia 

2. Komposisi 

mineral 

Collaborative 

Learning (CbL) 

Ketepatan 

Menjelaskan  dan 

mendiskusikan 

komposisi kimia dan 

mineral batuan beku 

 

 

 

 

5 % 

5 Mengklasifikasikan 

batuan beku berdasarkan 

sifat kimia, genetik, 

tektur dan komposisi 

mineral.  

Klasifikasi batuan 

beku 

1. Dasar sifat kimia  

2. Genetik 

3. Tekstur dan 

komposisi 

mineral 

Collaborative 

Learning (CbL) 

Ketepatan 

mengklasifikasikan 

batuan beku 

berdasarkan sifat 

kimia, genetik, tektur 

dan komposisi 

mineral. 

 

 

5 % 

6 Menjelaskan  dan 

mendiskusikan 

komposisi kimia dan 

mineral batuan sedimen 

yang meliputi asal dan 

proses sedimentasi;  

Pembentukan batuan 

sedimen 

 

Komposisi kimia 

dan mineral batuan 

sedimen  

1. Asal dan proses 

sedimentasi 

2. Pembentukan 

batuan sedimen 

Collaborative 

Learning (CbL) 
Ketepatan 

menjelaskan  dan 

mendiskusikan 

komposisi kimia dan 

mineral batuan 

sedimen yang 

meliputi asal dan 

proses sedimentasi;  

Pembentukan batuan 

sedimen 

 

 

5 % 

7 Menjelaskan  dan 

mendiskusikan 

lingkungan pengendapan 

yang terdiri dari 

lingkungan darat, transisi 

dan laut. 

 

Lingkungan 

pengendapan 

1. Lingkungan darat 

2. Lingkungan 

transisi 

3. Lingkungan laut 

Collaborative 

Learning (CbL) 
Ketepatan 

menjelaskan  dan 

mendiskusikan 

lingkungan 

pengendapan yang 

terdiri dari 

lingkungan darat, 

transisi dan laut. 

 

 

5 % 

8 Menjelaskan  dan 

mendiskusikan tekstur 

batuan sedimen yang 

terdiri dari tekstur klastik 

dan non klastik 

Tekstur batuan 

sedimen 

1. Tekstur klastik 

2. Tekstur non 

klastik 

 

Collaborative 

Learning (CbL) 

Ketepatan 

menjelaskan  dan 

mendiskusikan 

tekstur batuan 

sedimen yang terdiri 

dari tekstur klastik 

dan non klastik  

 

 

5% 

9  Menjelaskan  dan 

mendiskusikan struktur 

batuan sedimen yang 

terdiri dari struktur 

mekanis, kimiawi dan 

organik. 

Struktur batuan 

sedimen 

1. Struktur mekanis  

2. Struktur kimiawi 

3. Struktur organik 

Praktikum 

 

Project-Based 

Learning (PjBL) 

Ketepatan 

Menjelaskan  dan 

mendiskusikan 

struktur batuan 

sedimen yang terdiri 

dari struktur mekanis, 

kimiawi dan organik. 

 

5 % 
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10 Menjelaskan  dan 

mendiskusikan 

klasifikasi batuan 

sedimen yang terdiri dari 

sedimen klastik dan non-

klastik 

Klasifikasi batuan 

sedimen 

1. Batuan sedimen 

klastik 

2. Batuan sedimen 

non klastik 

Praktikum 

 

Project-Based 

Learning (PjBL) 

Ketepatan 

menjelaskan  dan 

mendiskusikan 

klasifikasi batuan 

sedimen yang terdiri 

dari sedimen klastik 

dan non-klastik. 

 

 

5 % 

11 Memahami dan 

mendiskusikan Proses 

metamorfisme dan 

batuan metamorf 

 

Proses 

metamorfisme dan 

batuan metamorf 

1. Proses 

metamorfisme 

2. Pembentukan 

batuan metamorf 

 

Praktikum 

 

Project-Based 

Learning (PjBL) 

Ketepatan memahami 

dan mendiskusikan 

Proses metamorfisme 

dan batuan metamorf 

 

 

5 % 

12 Memahami dan 

mendiskusikan fasies 

metamorfisme yang 

meliputi mineral 

paragenetik dan fasies 

metamorfisme 

 

Fasies 

metamorfisme 

1. Mineral 

paragenetik  

2. Fasies 

metamorfisme 

Praktikum 

 

Project-Based 

Learning (PjBL) 

Ketepatan memahami 

dan mendiskusikan 

fasies metamorfisme 

yang meliputi mineral 

paragenetik dan 

fasies metamorfisme 

 

 

5 % 

13 Memahami dan 

mendiskusikan tekstur 

dan struktur batuan 

metamorf 

 

Tekstur dan struktur 

batuan metamorf 

1. Tekstur batuan 

metamorf  

2. Struktur batuan 

metamorf 

 

Praktikum 

 

Project-Based 

Learning (PjBL) 

Ketepatan memahami 

dan mendiskusikan 

tekstur dan struktur 

batuan metamorf 

 

 

 

5 % 

14 Memahami dan 

mendiskusikan 

klasifikasi batuan 

metamorf yang terdiri 

dari metamorf foliasi dan 

non-foliasi 

 

Klasifikasi batuan 

metamorf 

1. Batuan metamorf 

foliasi 

2. Batuan metamorf 

non foliasi 

Project-Based 

Learning (PjBL) 

Ketepatan memahami 

dan mendiskusikan 

klasifikasi batuan 

metamorf yang terdiri 

dari metamorf foliasi 

dan non-foliasi 

 

 

5 % 

15 Memahami dan 

mendiskusikan 

karakteristik singkapan 

batuan di lapangan 

 

Field Trip Project-Based 

Learning (PjBL) 

Ketepatan 

memahami dan 

mendiskusikan 

karakteristik 

singkapan batuan di 

lapangan 

 

15 % 

16 Melaporkan hasil fied 

trip 

 

Laporan Field Trip Project-Based 

Learning (PjBL) 

Ketepatan 

melaporkan hasil fied 

trip 

 

15 % 
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Nama dan Kode dosen Pengampuh Mata Kuliah 

1. Dr.Ir.Musri Ma’waleda,MT 

2. Dr.Ir. Ulva Ria Irfan,MT 
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