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PENDAHULUAN 

 

Fluida merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 sks, yang 

ditempuh mahasiswa prodi Pendidikan IPA semester 4. Perkuliahan 

dilakukan dengan daring melalui laman elearning.umsida.ac.id Deskripsi 

Mata kuliah Fluida yaitu mata kuliah yang membahas pengertian fluida; 

macam-macam fluida yang meliputi fluida statis dan dinamis; fluida dalam 

tubuh manusia meliputi sistem peredaran darah dan sistem pernapasan; 

fluida dalam kedokteran dan farmasi meliputi injeksi dan obat; dan fluida 

dalam lingkungan meliputi air terjun dan semburan lumpur. Capaian 

pembelajaran mata kuliah Fluida, sebagai berikut: 

1. Menguasai konsep dan prinsip/ hukum pada fluida (statis, dinamis, dan 

gas ideal) yang mencerminkan kemampuan menformalisasikan 

penyelesaian masalah secara prosedural dalam fluida. 

2. Bertanggung jawab pada pembelajaran diri serta kelompok kolaboratif 

dalam penyelesaian tugas Fluida dan praktikum Fluida. 

3. Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi 

dan data dalam praktikum fluida dan memberikan petunjuk dalam 

memilih berbagai alternatif solusi yang relevan. 

4. Mampu memanfaatkan IPTEKS dan mampu beradaptasi terhadap 

situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah yang berkaitan 

dengan fluida. 

 Adapun Materi Perkuliahan sebagai berikut: 

1. Kontrak Perkuliahan dan Pengertian Fluida 

2. Fluida Statis 

3. Praktikum Massa Jenis Zat Padat 
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4. Praktikum Massa Jenis Zat Cair 

5. Fluida Dinamis 

6. Praktikum Tegangan Permukaan 

7. Praktikum Theorema Toricelli 

8. Ujian Tengah Semester (UTS) 

9. Praktikum Hukum Stokes 

10. Fluida dalam Sistem Peredaran Darah pada Manusia 

11. Praktikum Tekanan Darah 

12. Fluida dalam Sistem Pernapasan pada Manusia 

13. Fluida dalam Bidang Kedokteran 

14. Fluida dalam Bidang Farmasi 

15. Fluida dalam Bidang Lingkungan 

16. Ujian Akhir Semester (UAS) 

Penilaian: 

1. Kehadiran (12,5%) 

2. Partisipasi (12,5%) 

3. Tugas (25%) 

4. UTS (25%) 

5. UAS (25%) 

Referensi: 

1. Guyton, A. 1992. Textbook of Medical Physiology. . Toronto: WB. 

Saunders. 

2. Setlow, R dan Polard, E.C. 1978. Molekuler Biophysics. Addison 

Wesley. 

3. Fox, R.W, “Introduction to Fluid Mechanics”, John Wiley & Son, 1994. 

4. Wylie, B., “Fluid Mechanics”, Mc Graw-Hill, 1990. 
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PERTEMUAN 1: KONTRAK PERKULIAHAN DAN PENGERTIAN FLUIDA 

Pada pertemuan 1 ini, akan dijelaskan mengenai kontrak kuliah selama 1 

semester dan pengenalan konsep fluida dalam sains. 

 

Kontrak perkuliahan, dengan diberikan tata tertib yang harus dipatuhi selama 

perkuliahan Fluida berlangsung, pada elearning diberikan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS). Pada RPS tersebut, ada topik-topik selama 

1 semester ke depan yang telah dijabarkan kedalam indikator pencapaian 

kompetensi dan aktivitas ayang akan dilakukan oleh dosen dan mahasiswa 

serta evaluasi perkuliahan yang meliputi kehadiran, partisipasi, kuis/ tugas, 

UTS, dan UAS. 

Fluida adalah zat yang dapat mengalir, sebagai contoh zat cair dan zat gas. 

Berdasarkan alirannya, fluida terbagi atas fluida statis dan fluida 

dinamis. Fluida statis atau hidrostatika merupakan salah satu cabang ilmu 

sains yang membahas karakteristik fluida saat diam, biasanya membahas 

mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida (gas atau 

cair) pada objek yang tenggelam di dalamnya. Fluida dinamis adalah fluida 
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(bisa berupa zat cair, gas) yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan 

terhadap waktu), tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak 

turbulen (tidak mengalami putaran-putaran). Untuk memahami tentang 

konsep fluida, maka disajikan video-video yang dilink kan ke youtube. 

 

Dengan memperhatikan video tersebut, termasuk jenis fluida yang mana? 

 

Selain RPP, disajikan modul praktikum yang terdiri atas 6 mata praktikum. 
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PERTEMUAN 2: FLUIDA STATIS 

Pada pertemuan ke 2, topik yang akan dibahas adalah fluida statis.  

 

Ada folder materi fluida statis yang bisa didownload untuk dipelajari oleh 

mahasiswa. 

 

ppt ini menjelaskan bagaimana fluida statis dapat digali melalui Model 4A 

(analisis fenomena, analisis informasi, analisis data, dan analisis temuan). 
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Modul ini menjelaskan fluida statis berikut aplikasi dalam kehidupan sehari-

hari serta kuis/ tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa setelah 

mempelajari modul. 
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PERTEMUAN 3: PRAKTIKUM MASSA JENIS ZAT PADAT 

Pada pertemuan ke 3 ini, mahasiswa akan melakukan praktikum. Praktikum 

dilakukan di luar jaringan (luring) dengan rangkaian kegiatan: pralab, umpan 

balik pralab, praktikum, unggah laporan sementara, umpan balik laporan 

sementara, unggah ppt, laporan praktikum, rekaman audio untuk seminar 

hasil praktikum, dan umpan balik/ review seminar hasil praktikum. 

 

Pralab, dilakukan oleh semua anggota kelompok. Pralab merupakan kegiatan 

untuk mengetahui kemampuan awal mahasiswa serta pemahaman persepsi 

dari praktikum yang akan dilakukan. Jika kelompok mendapat umpan balik 

baik dalam pralab maka bisa dilanjutkan untuk melakukan praktikum. 

Praktikum dilaksanakan dengan durasi waktu, dan laporan sementara juga 

diunggah dengan durasi waktu. Pada praktikum massa jenis zat padat 

(dengan memperhatikan modul praktikum), mempunyai tujuan: 1) memahami 

dan terampil dalam menggunakan neraca Archimedes dan 2) menentukan 

massa jenis zat padat dan massa jenis zat cair dengan menggunakan neraca 

Archimedes. 
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Modul praktikum ini, menjadi pemandu mahasiswa dalam menyelesaikan 

pertemuan ke 3. Selanjutnya, setelah laporan sementara praktikum di tanda 

tangani dosen, maka diunggah ppt, laporan praktikum, dan rekaman audio 

(maksimal 20 menit) mengenai hasil praktikum tiap kelompok. Pengunggah 

adalah perwakilan kelompok. Kegiatan ini berjalan dengan baik dengan 

adanya komentar dan pertanyaan baik dari kelompok lainnya atau dosen. 

Pada akhir kegiatan, ada review seminar hasil praktikum. Review ini 

dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terhadap hasil praktikum yang 

telah dilakukan. 
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PERTEMUAN 4: PRAKTIKUM MASSA JENIS ZAT CAIR 

 

Pertemuan ke 4 ini, praktikum massa jenis zat cair, dengan tujuan: 1) 

memahami konsep tekanan hidrostatis dan 2) menentukan massa jenis zat 

cair dengan menggunakan pipa U. Pada praktikum ini juga dimulai tahapan 

yang sama dengan praktikum sebelumnya. 
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PERTEMUAN 5: FLUIDA DINAMIS 

 

Pada pertemuan ke 2 ini akan dibahas mengenai topik fluida dinamis, yang 

dimulai dari analisis fenomena. Diberikan video pesawat terbang yang take 

off dan air terjun. Mahasiswa diharapkan dapat membuat rumusan masalah 

yang diberikan di forum diskusi. 
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Disajikan video-video mengenai konsep fluida dinamis berikut materi fluida 

dinamis yang bisa didownload oleh mahasiswa. 

 

Modul ini membahas mengenai konsep fluida dinamis serta aplikasinya 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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PERTEMUAN 6: PRAKTIKUM TEGANGAN PERMUKAAN 

 

Pada pertemuan ke 6 ini dilakukan praktikum tegangan permukaan, dimulai 

dari tutorial praktikum, dan langkah yang serupa dengan praktikum-praktikum 

sebelumnya. 

 

Praktikum ini bertujuan untuk: 1) mengamati dan mengukur tegangan 

permukaan dan 2) menentukan pengaruh konsentrasi detergen terhadap 
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tegangan permukaan. Langkah-langah percobaan sesuai dengan modul 

praktikum. 

 

Sama seperti praktikum-praktikum sebelumnya, praktikum dimulai dari 

pralab, umpan balik pralab, unggah laporan sementara, umpan balik laporan 

sementara, unggah ppt, laporan praktikum, rekaman audio (durasi maksimal 

20 menit) dan review hasil praktikum. 
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PERTEMUAN 7: PRAKTIKUM THEOREMA TORICELLI 

 

Pertemuan ke 7 adalah praktikum Theorema Toricelli. Praktikum ini juga 

dimulai dengan tutorial praktikum. 

 

Tujuan praktikum Theorema Toricelli yaitu: 1) memahami konsep theorema 

Toricelli dan 2) menentukan kecepatan zat cair yang keluar dari lubang. 
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Sama seperti halnya praktikum-praktikum sebelumnya, praktikum dimulai 

dari pralab, umpan balik pralab, unggah laporan sementara, umpan balik 

laporan sementara, unggah ppt, laporan praktikum, rekaman audio (durasi 

maksimal 20 menit) dan review hasil praktikum. 
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PERTEMUAN 8: UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

 

UTS ini akan mengukur kemampuan mahasiswa tentang konsep fluida mulai 

pertemuan 1 sampai dengan 7. 

 

Mahasiswa mengerjakan UTS sesuai dengan petunjuk serta mengisi 

presensi kehadiran UTS. 
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PERTEMUAN 9: PRAKTIKUM HUKUM STOKES 

 

Pada pertemuan ke 9 dilaksanakan praktikum Hukum Stokes, praktikum ini 

juga dimulai dengan memberikan tutorial praktikum yang dilink-kan ke 

channel youtube. 
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Tujuan praktikum yaitu: 1) memahami gaya gesekan oleh benda yang 

bergerak di dalam fluida berkaitan dengan kekentalan fluida tersebut dan 2) 

menentukan kekentalan zat cair menggunakan Hukum Stokes. 

 

Sama halnya dengan praktikum-praktikum sebelumnya, pada praktikum ini 

juga dimulai dari pralab, umpan balik pralab, unggah laporan sementara, 

umpan balik laporan sementara, unggah ppt, laporan praktikum, rekaman 

audio (durasi maksimal 20 menit) dan review hasil praktikum. 
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PERTEMUAN 10: FLUIDA DALAM SISTEM PEREDARAN DARAH PADA 

MANUSIA 

 

Pada pertemuan ke 10, dibahas mengenai aplikasi fluida dalam sistem 

peredaran darah pada manusia. Pembahasan dimulai dari analisis 

fenomena, disajikan video tentang darah yang mengalir melalui organ vital 

manusia yaitu jantung.  
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Juga disajikan video mengenai sistem peredaran darah manusia. Lalu 

kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa pada pertemuan ini adalah: mengisi 

presensi kehadiran, membaca ringkasan materi, dan melakukan diskusi 

mengenai topik yang kurang dipahami di forum diskusi. Pada kegiatan forum 

diskusi ini, mahasiswa langsung bertanya, teman yang lainnya bisa 

menanggapi, dosen juga memebrikan jawaban yang mendekati benar. 
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PERTEMUAN 11: PRAKTIKUM TEKANAN DARAH 

 

Pada pertemuan ke 11, dilakukan praktikum tekanan darah. Praktikum 

dimulai dengan tutorial praktikum. 

 

Praktikum tekanan darah bertujuan: 1) menyelidiki pengaruh massa tubuh 

terhadap besarnya denyut nadi dan tekanan darah dan 2) menyelidiki 

pengaruh aktivitas terhadap besarnya denyut nadi dan tekanan darah. 
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Aktivitas yang dilakukan selama praktikum, sama seperti pada praktikum-

praktikum sebelumnya, yaitu dimulai dari pralab, umpan balik pralab, unggah 

laporan sementara, umpan balik laporan sementara, unggah ppt, laporan 

praktikum, rekaman audio (durasi maksimal 20 menit) dan review hasil 

praktikum. 
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PERTEMUAN 12: FLUIDA DALAM SISTEM PENAPASAN PADA MANUSIA 

 

Pada pertemuan ke 12 ini membahas tentang fluida dalam sistem 

pernapasan pada manusia.  

 

Pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mengkaji artikel review tentang 

pengaruh berbagai aktivitas terhadap pernapasan, lalu mendiskusikan di 

forum diskusi. 



26 

 

PERTEMUAN 13: FLUIDA DALAM BIDANG KEDOKTERAN 

 

Pada pertemuan ke 13, membahas materi fluida dalam bidang kedokteran. 

Pada materi ini diberikan fenomena tentang proses transfusi darah dengan 

memperhatikan golongan darah. 

 

Selain itu, dibahas tentang mekanisme infus dan suntik atau injeksi. Dengan 

menyimak video mahasiswa melakukan diskusi di forum diskusi. 
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PERTEMUAN 14: FLUIDA DALAM BIDANG FARMASI 

 

Pada pertemuan ke 14 dibahas tentang konsep fluida dalam bidang farmasi. 

Disajikan video tentang proses perjalanan obat masuk ke dalam tubuh 

manusia. 

 

Dengan mengisi presensi kuliah mahasiswa selaunjutnya mempelajari fase 

perjalanan obat di dalam tubuh, lalu melakukan diskusi di forum diskusi. 
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PERTEMUAN 15: FLUIDA DALAM BIDANG LINGKUNGAN 

 

Pada pertemuan ke 15 membahas materi fluida dalam bidang lingkungan. 

Ada beberapa fenomena lingkungan yang disajikan, yaitu air terjun, sumber 

mata air, dan semburan lumpur. Setelah mengisi presensi kuliah, mahasiswa 

diminta untuk diskusi di forum diskusi yang telah disediakan. 
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PERTEMUAN 16: UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 

 

Pada pertemuan ke 16, Ujian Akhir Semester (UAS). Mahasiswa diminta 

untuk mengikuti petunjuk mengerjakan soal. Setelah selesai mengerjakan 

soal, mahasiswa diminta untuk mengisi angket kuisioner, yang digunakan 

sebagai bahan evaluasi perkuliahan fluida selama 1 semester. 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil kajian perkuliahan fluida daring, dengan 16 kali 

pertemuan yang terbagi menjadi 8 kali teori dan 6 kali praktikum, dapat 

disimpulkan bahwa perkuliahan Fluida berjalan sesuai dengan harapan, 

bahwa 100% mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai berkisar antara B- 

sampai dengan A. Hasil survei juga menyatakan bahwa tidak ada kendala 

yang berarti selama perkuliahan Fluida, hanya saja ada beberapa masukan 

di antaranya: 

1. Faktor dosen: mahasiswa harus lebih aktif dalam aktivtas diskusi 

melalui menu Forum Diskusi, serta berani menyanggah apabila ada 

argumen yang tidak sesuai dengan pandangannya, sehingga diskusi 

kelas lebih hidup lagi. 

2. Faktor Mahasiswa: dosen sebaiknya mampu memberikan umpan 

balik yang cepat terhadap bentuk aktivitas yang membutuhkan 

waktu, misalnya pralab, acc laporan sementara, dan seminar hasil 

pada pertemuan praktikum, sehingga mahasiswa akan cepat 

merevisi dan mengunggah kembali. 

Demikian, buku panduan perkuliahan Fluida daring ini disusun sebagai upaya 

untuk menjembatani mahasiswa dalam perkuliahan. Besar harapan kami 

untuk kritik dan saran dari pembaca, sehingga buku selanjutnya akan lebih 

baik lagi. 
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