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Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S-9)
2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau keahliannya serta sesuai

dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan
dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (KU-1)

4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU-2)
5. Menguasai konsep bahasa pemrograman, mengidentikasi model- model bahasa pemrograman, serta membandingkan berbagai

Solusi.(PP-3)
6 Menguasai abstraksi dari ekskusi sebuah program pada sebuah sistem komputer. (PP- 8)
7. Mampu membangun aplikasi/ program sederhana berbasis desktop (KK-6)
8. Mampu membangun sistem cerdas menggunakan bahasa pemrograman/tools yang sesuai (KK-8)

CPMK
1. Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep dan Struktur Dasar Algoritma
2. Mahasiswa mampu Menuliskan notasi Algoritma
3. Mahasiswa mampu merancang Konstruksi Dasar Algoritma (Pemilihan dan Pengulangan)
4. Mahasiswa mampu menganalisa fungsi dan prosedur
5. Mahasiswa mampu menganalisa penggunaan larik dan matrik
6. Mahasiswa mampu menganalisa penggunaan arsip
7. Mahasiswa mampu menganalisa penggunaan rekursif

Diskripsi Singkat MK Mata kuliah dasar algoritma pemrograman ini mempelajari mempelajari struktur dasar algoritma, notasi algoritmik, tipe, harga & ekspresi, struktur kontrol algoritmik,
pemilihan (analisa kasus), pengulangan,fungsi, procedure,larik,matrik,arsip dan rekursif
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Gambar : Analisis Instruksional mata kuliah Metode Penelitian (Sub-CPMK yang terdapat pada setiap kotak pada gambar diatas ditulis kembali
pada kolom kemampuan akhir yang diharapkan pada contoh format RPS)

2. Mahasiswa Mampu menuliskan algoritma dalam struktur teks algoritma yang
standard dalam penggunaan  tipe dasar dan tipe bentukan

1. Mahasiswa mampu memahami pendahuluan perkulihaan dan dasar algoritma, hubungan logika &
algoritma, paradigma pemrograman, dan skema dasar algoritma

3. Mahasiswa mampu menggunakan konsep Tipe,assignment, input/output, dan ekspresi4 dan 5. Mahasiswa mampu menganalisa pemilihan kondisi(kasus) dengan tepat.

6 dan 7. Mahasiswa mampu menggunakan skema pengulangan dengan tepat

CPMK
1. Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep dan Struktur Dasar Algoritma
2. Mahasiswa mampu Menuliskan notasi Algoritma
3. Mahasiswa mampu menganalisa Konstruksi Dasar Algoritma (Pemilihan dan Pengulangan)
4. Mahasiswa mampu menganalisa fungsi dan prosedur
5. Mahasiswa mampu menganalisa penggunaan larik dan matrik
6. Mahasiswa mampu menganalisa penggunaan arsip
7. Mahasiswa mampu menganalisa penggunaan rekursif

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8) 9 dan 10. Mahasiswa dapat mengggunakan fungsi dan procedure

11 dan 12. Mahasiswa dapat mengoperasikan Larik13. Mahasiswa dapat menjelaskan Operasi matrik

14. Mahasiswa dapat menjelaskan Operasi matrik 15. Mahasiswa dapat menjelaskan Operasi matrik

UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16)
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Mg Ke- 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  Memahami
pendahuluan perkuliahan tentang
konsep dasar algoritma, hubungan
logika & algoritma, paradigma
pemrograman, dan skema dasar
algoritma

 Pendahuluan: kontrak kuliah
dan silabus

 Konsep dasar algoritma
 Paradigma Pemrograman
 Notasi dan teks

Algoritma(skema)

Ceramah dan diskusi 3 x 50
menit

Indikator: -------

Kriteria penilaian:
penguasan materi

Penilaian bentuk non-
test :---------

5%

2 Mahasiswa Mampu menuliskan
algoritma dalam struktur teks
algoritma yang standard dalam
penggunaan  tipe dasar dan tipe
bentukan

 Struktur teks algoritma
(judul//deklarasi/ deskripsi)

 Tipe data dasar dan bentukan

Ceramah, studi kasus
dan diskusi

3 x 50
menit

Tugas 1: membuat algoritma
sesuai dengan strukturnya
(2x60 mt)

Indikator:ketepatan
sistematika
&kesesuaian dlaam
menuliskan algoritma.

Kriteria penilaian:
ketepatan, kesesuaian,
dan sistematika

bentuk penilaian :
test tertulis

5%

3 Mahasiswa mampu menggunakan
konsep tipe assignment, input/output,
dan ekspresi

 Assignment (langsung dan
pembacaan

 Penulisan nama informasi
(output)

 Ekspresi : ekspresi Boolean
 Ekspresi numerik, character

dan string sequence

Ceramah, tutorial dan
diskusi

3 x 50
menit

Tugas 2 : membuat dan
menuliskan algoritma dalam
pemberian nila (assignment) dan
ekpresi
(2x60 menit)

Indikator: ketepatan
dan kesseuaian dalam
menuliskan/menyusun
algoritma

Kriteria penilaian:
ketepatan dan
kesesuaian

Bentuk Penilaian:
test tertulis

10%

4 dan
5

Mahasiswa mampu merancang
algoritma pemilihan kondisi (kasus)
dengan tepat.

Analisa Kasus :
 Pengertian pemilihan/analisa

(kondisi) kasus
 pemilihan1 kasus

Ceramah, tutorial dan
studi kasus.

2 x 3 x
50
menit

Tugas 3: membuat algoritma
dalam penggunaan analisa
kondisi dalam kasus
algoritma.(2x60 mt)

Indikator: ketepatan
Dan kesesuaian dalam
merancang algoritma

15%
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 pemilihan 2 kasus
 pemilihan 3 kasus
 pemilihan lebih dari 3 kasus
 case

Kriteria penilaian :
Ketepatan dan
kesesuaian

bentuk penilaian:
test tertulis

6 dan
7

Mahasiswa mampu menggunakan
skema algoritma pengulangan dengan
tepat

Pengulangan
 Struktur pengulangan
 Pernyataan for
 Pernyataan while
 REPEAT
 Struktur perulangan

bersarang
 Perulangan kombinasi

dengan IF (kondisi)

Ceramah, tutorial dan
diskusi

2 x 3 x
50
menit

Tugas 4: membuat algoritma
dalam penggunaan perulangan.
(2x60 mt)

Indikator: ketepatan
dan kesuaian dalam
menuliskan algoritma
perulangan

Kriteria penilaian :
ketepatan dan
kesesuaian

Penilaian:
test tertulis

15%

8 UTS 0%
9 dan

10
Mahasiswa dapat mengggunakan
fungsi dan procedure

Function and Procedure
 definisi fungsi dan

prosedur
 pemanggilan fungsi dan

prosedur

Ceramah, tutorial dan
diskusi

2 x 3 x
50
menit

Tugas 5: Membuat algoritma
dalam penggunaan fungsi dan
prsedure (2x60 menit)

Indikator: ketepatan
dan kesuaian dalam
menuliskan algoritma
fungsi dan prosedure

Kriteria penilaian :
ketepatan dan
kesesuaian

Penilaian:
test tertulis

10%

11
dan
12

Mahasiswa dapat mengoperasikan
Larik

Larik
 Pengertian Larik
 Deklarasi Larik
 Larik satu dimensi
 Larik dua dimensi
 Larik multidimensi

Ceramah, tutorial dan
diskusi

2 x 3 x
50
menit

Tugas 6: Membuat algoritma
dalam penggunaan larik (2x60
menit)

Indikator: ketepatan
dan kesuaian dalam
menuliskan algoritma
larik

Kriteria penilaian :
ketepatan dan
kesesuaian

10%
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Penilaian:
test tertulis

13 Mahasiswa dapat menjelaskan
Operasi matrik

Matrik
 Inisialisasi Matrik
 Membaca elemen matrik
 Penjumlahan dua buah

matrik
 Matrik Transpose

Ceramah, tutorial dan
diskusi

3 x 50
menit

Tugas 7: Membuat algoritma
dalam penggunaan matrik (60
menit)

Indikator: ketepatan
dan kesuaian dalam
menuliskan algoritma
matrik

Kriteria penilaian :
ketepatan dan
kesesuaian

Penilaian:
test tertulis

10%

14 Mahasiswa dapat menjelaskan
pemrosesan arsip dalam algoritma

Arsip
 Definisi arsip
 Deklarasi arsip
 Membuat arsip
 Membaca arsip

Ceramah, tutorial dan
diskusi

3 x 50
menit

Tugas 8: Membuat algoritma
dalam pemrosesan arsip (60
menit)

Indikator: ketepatan
dan kesuaian dalam
menuliskan algoritma
pemrosesan matrik

Kriteria penilaian :
ketepatan dan
kesesuaian

Penilaian:
test tertulis

10%

Mahasiswa dapat menjelaskan
proses rekursif

Rekursif
 Definis rekursif
 Proses rekursif
 Skema umum prosedur

dan fungsi rekursif

Ceramah, tutorial dan
diskusi

3 x 50
menit

Tugas 9: Membuat algoritma
dalam pemrosesan rekursif (60
menit)

Indikator: ketepatan
dan kesuaian dalam
menuliskan algoritma
rekursif

Kriteria penilaian :
ketepatan dan
kesesuaian

Penilaian:
test tertulis

10%

16 UAS 0%
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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.
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).


