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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  

[KU-08] 

 

[KU-09] 

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan 

mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi. 
 

CPMK  

CPMK-1 

CPMK-2 

 

CPMK-3 

 

CPMK-4 

Mahasiswa mampu membuat program sederhana dengan bahasa C [KU-08,KU-09] 

Mahasiswa mampu merancang suatu sistem, komponen, atau proses berdasarkan arsitektur kerja mikroprosesor 

[KU-08,KU-09] 

Mahasiswa mampu menggunakan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan teknologi komputer dan 

embedded system [KU-08,KU-09] 

Mahasiswamampu membuat dan menggunakan program embedded system [KU-08,KU-09] 
 

DiskripsiSingkat 
MK 

Mata kuliah ini  menerapkan algoritma dalam program. Materi akan dimuai dengan tipe dasar dan variabel. alam program sederhana.  
Selanjutnya, dikenalkan tipe bentukan dan enumerasi. Materi dilanjutkan dengan analisa kasus dan pengulangan. Penggunaan array akan 
di bahas pada materi berikutnya, dan disusul dengan penggunaan file. Di akhir seemster, mahasiswa harus membuat sebuah proyek kecil 
yang meliatkan semua komponen materi yang telah dipelajari.          

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

 

Pustaka Utama :  
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1. Inge, Diktat ProseduralAlgoritmadanpemrograman, JurusanTeknikInformastika - ITB, 2007 
2.Tutorialspoint,  Learn C Progamming, 2014. 

Pendukung :  

 

DosenPengampu Ubaidillah Umar, S. ST., MT. 

Matakuliahsyarat  

Mg Ke- 
 
 

 

 Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir tiap 

tahapan belajar) 
 

 
 

IndikatorPenilaian 
 
 

 

Kriteria&BentukPenilai
an 

 
 

Bentuk, Metode 
Pembelajaran, dan 

Penugasan Mahasiswa 
[Media & Sumber belajar] 

 [ Estimasi Waktu] 

Materi Pembelajaran 
[Pustaka] 

 
 

BobotPen
ilaian(%) 

 

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

(1) [C2, P2, A2] 

Mahasiswa 

dapatmenggunakan 
komponen algoritma 

dan cara penulisannya 

Mahasiswa 

dapatmembuatalgoritmased

erhana 

Praktek Presentasi (ppt atau tulisan) 

Tatap Muka, Diskusi 

[TM: 1x(1x50’)] 

Bagian algoritma, Cara 

penulisan algoritma 

10% 

(2,3) [C2, P2, A2] 
Mahasiswa 

dapatmenggunakan 

tipe-tipe beserta 

ekspresi yang 
digunakan pada 

algoritma 

Mahasiswa dapat 
membedakan dan 

menggunakan tipe-tipe 

yang ada  

Praktek Presentasi (ppt atau tulisan) 

Tatap Muka, Diskusi 

[TM: 2x(2x50’)] 

Tipe dasar, Tipe 

bentukan, Ekspresi 

aritmatika, Ekspresi  

Boolean, Assignment. 

10% 

(4) [C2, P2, A2] 
Mahasiswa 

dapatmenggunakan 

dasar percabangan yang 

digunakan pada 
algoritma 

Mahasiswa dapat 
menggunakan percabangan 

sesuai kondisi 

Praktek Presentasi (ppt atau tulisan) 

Tatap Muka, Diskusi 

[TM: 1x(1x50’)] 

If ..then..else, Case ..of.. 10% 

(5,6) [C2, P2, A2] 

Mahasiswa 
dapatmenggunakan 

jenis-jenis pengulangan 

Mahasiswa 

dapatMenggunakan 
pengulangan sesuai 

kriterianya masing-masing  

Praktek Presentasi (ppt atau tulisan) 

Tatap Muka, Diskusi 

[TM: 2x(2x50’)] 

Repeat N Time, While 

..do, Repeat ..until, 

Traversal, Iterate..stop, 

Hubungan berulang 
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yang ada di algoritma 

dan C 
(7) [C2, P2, A2] 

Mahasiswa 

dapatmenggunakan 

penggabungan antara 
pengulangan dan 

percabangan 

Mahasiswa dapat membuat 
algoritma dan C dari 

penggabungan pengulangan 

dan percabangan 

Praktek Presentasi (ppt atau tulisan) 

Tatap Muka, Diskusi 

[TM: 1x(1x50’)] 

Pengulangan dan analisa 

kasus, Beberapa 

gabungan pengulangan 

10% 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester  

(9) [C2, P2, A2] 

Mahasiswa 

dapatmenggunakan 
prosedur di algoritma 

dan Cdanfungsi di 

algoritma dan C 

Mahasiswa dapat membuat 

dan menggunakan Prosedur 

dan fungsi  

Praktek Presentasi (ppt atau tulisan) 

Tatap Muka, Diskusi 

[TM: 1x(1x50’)] 

Definisi prosedur, Cara 

pembuatan, Cara 

pemanggilan, Definisi 
fungsi, Cara pebuatan, 

Cara pemanggilan, 

Fungsi 

10% 

(10,11) [C2, P2, A2] 
Mahasiswa 

dapatmenggunakan 

tabel/array di algoritma 
dan C 

Mahasiswa dapat membuat 
dan menggunakan tabel  

Praktek Presentasi (ppt atau tulisan) 

Tatap Muka, Diskusi 

[TM: 2x(2x50’)] 

konsep table, 
PembuatanTabel, 

Penggunaan Tabel 

 

20% 

(12) [C2, P2, A2] 

Mahasiswa 

dapatmenggunakan 
jenis-jenis teknik 

pencarian nilai di 

algoritma dan C 

Mahasiswa dapat membuat 

dan melakukan pencarian 

data baik di algoritma dan 
C 

Praktek Presentasi (ppt atau tulisan) 

Tatap Muka, Diskusi 

[TM: 1x(1x50’)] 

Konsep Pencarian, 

Sequential search, 

Binary Search, 

Penggunaan Pencarian 

10% 

(13,14) [C2, P2, A2] 

Mahasiswa 

dapatmenggunakan 

jenis-jenis teknik 
pegurutan nilai di 

algoritma dan C 

Mahasiswa dapat membuat 

dan melakukan pengurutan 

data baik di algoritma dan 

C 

Praktek Presentasi (ppt atau tulisan) 

Tatap Muka, Diskusi 

[TM: 2x(2x50’)] 

Konsep Sorting, Count 

sort, Bubble Sort, 

Selection sort 

20 

16 EvaluasiAkhir Semester / Ujian Tengah Semester  
 
 
 
Catatan : 
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1. CapaianPembelajaranLulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, 
penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk 
pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiridariaspeksikap, ketrampulanumum, ketrampilankhususdanpengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, 
danbersifatspesifikterhadapbahankajianataumateripembelajaranmatakuliahtersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (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, danbersifatspesifikterhadapmateripembelajaranmatakuliahtersebut. 

5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-
indikator yang telah ditetapkan. Kreteriapenilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa 
kuantitatif ataupun kualitatif. 

6. Indikator penilaiankemampuan dalam proses maupunhasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi 
kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

 
Catatantambahan: 
(1). Bobot SKS (P = Praktek; T= Teori). 
(2). TM: TatapMuka; BT: BebanTugas; BM: BelajarMandiri. 
(3). 1 sks = (50’ TM + 50’ PT + 60’ BM)/Minggu 
(4). Simbol-simbolelemen KKNI pada CPL-Prodi: S = Sikap; KU = KetrampilanUmum; KK = KetrampilanKhusus; P = Pengetahuan 

 


