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Capaian 

Pembelajaran 

CPL- Prodi  

  1. Mahasiswa dapat memahami arsitektur mikroprosesor dan perintah berbahasa mesin 

2. Mahasiswa dapat memahami perbedaan antara pemrograman berbahasa mesin dan pemrograman 

berbahasa rakitan 

3. Mahasiswa dapat membuat pemrograman bahasa rakitan sederhana dengan memanfaatkan percabangan 

dan perulangan 

4. Mahasiswa dapat memanfaatkan array dan sub program dalam merancang program bahasa rakitan 

 CP-MK  

 

 

1. Mahasiswa mampu memahami bahasa mesin dengan menggunakan debug 

2. Mahasiswa mampu membuat program sederhana dengan bahasa rakitan 

3. Mahasiswa mampu membuat pemrograman bahasa rakitan sederhana dengan memanfaatkan 

percabangan dan perulangan 

4. Mahasiswa mampu memanfaatkan array dan sub program dalam merancang program bahasa rakitan 

Deskripsi Mata kuliah yang membahas bahasa pemrograman assembly 



singkat MK 

Materi 

Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

Mikroprosesor 80x86 

Menyusun program dengan Debug 

Program com dan program exe 

Operasi aritmatika 

ASCII, layar teks, keyboard dan mouse 

Stack, perintah percabangan dan perulangan 

Array dan string 

Sub program 

Grafik 

File 

Program Residen 

Pustaka Utama:  

 Hyde, Randall, The Art of Assembly Language 

 Pendukung:  

 Susanto, Bahasa Rakitan 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: 
Borland Turbo Assembler 

Perangkat keras: 
LCD Projector & White board 

Tim Pengajar Robin, S.Kom., M.TI. 

Mata Kuliah 

Prasyarat 

Teknik Digital, Mikroprosesor, Organisasi dan Arsitektur Komputer 

Mata Kuliah 

Pendukung 

Sistem Berkas, Sistem Operasi, Teknik Kompilasi 

 

 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

(1) 

Mingguke 

(2) 

Kemampuan akhir yang diharapkan 

(3) 

Bahan kajian 

(4) 

Bentuk 

pembelajaran 

(5) 

Waktu 

(6) 

Pengalaman belajar 

mahasiswa 

(7) 

Kriteria penilaian 

dan indikator 

(8) 

Bob

ot 

nilai 

(9) 

Ref

ere

nsi 



1 Mahasiswa dapat memahami arsitektur 

mikroprosesor 80x86 

Mikroprosesor 80x86 Presentasi 

Power Point 

dan 

penjelasan 

100 menit 

 

Mahasiswa memahami 

gambaran umum 

Algoritma dan 

Pemrograman 

-   

2 Mahasiswa dapat memahami struktur 

program bahasa mesin dan struktur 

program bahasa rakitan 

Debug Presentasi 

Power Point 

dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa merancang 

algoritma dan membuat 

programan 

-   

3 Mahasiswa  dapat memahami perbedaan, 

kelebihan dan kekurangan program com 

dan exe 

Program com dan 

program exe 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa mengenal 2 

jenis program 

executeable yaitu 

program com dan 

program exe 

Kemampuan untuk 

membedakan 

kelebihan, kekurangan 

dan manfaat antara 

program com dan 

program exe 

  

4 Mahasiswa  dapat menggunakan 

operasi aritmatika di dalam bahasa 

rakitan 

Operasi aritmatika Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa mencoba 

operasi aritmatika pada 

bahasa rakitan 

Kemampuan untuk 

menggunakan operasi 

aritmatika di dalam 

bahasa rakitan 

  

5 Mahasiswa dapat memahami 

karakteristik layar teks dan mengenal 

kode ASCII 

ASCII dan layar teks 

 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa mengenal 

kode ASCII dan 

karakteristik layar teks 

-   

6 Mahasiswa dapat membuat program 

dengan mengendalikan dan 

mengoptimalkan fungsi keyboard 

Keyboard Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa membuat 

program yang 

berhubungan dengan 

masukan keyboard 

Kemampuan untuk 

mengolah instruksi 

mesin yang 

berhubungan dengan 

keyboard 

  

7 Mahasiswa dapat membuat program 

dengan mengendalikan dan 

mengoptimalkan fungsi mouse 

Mouse Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

100 menit Mahasiswa membuat 

program yang 

berhubungan dengan 

masukan mouse 

Kemampuan untuk 

mengolah instruksi 

mesin yang 

berhubungan dengan 

  



penjelasan mouse 

8 UTS 

9 Mahasiswa dapat membuat program 

percabangan dan perulangan hanya 

dengan perintah compare dan jump 

 

Mahasiswa dapat memanfaatkan stack 

yang disediakan oleh bahasa rakitan 

untuk mengolah data tumpukan 

Stack, percabangan dan 

perulangan (compare and 

jump) 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa dapat 

memahami perbedaan 

antara perintah 

percabangan dan 

perulangan di dalam 

bahasa assembly 

dengan perulangan dan 

percabangan bahasa 

program tingkat tinggi 

Kemampuan 

mahasiswa untuk 

menggunakan compare 

dan jump untuk 

membuat percabangan 

dan perulangan 

  

10 Mahasiswa dapat memahami pemetaan 

memori komputer menjadi array 

 

Mahasiswa mampu memanfaatkan array 

karakter menjadi sebuah string 

Array dan String Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa dapat 

memahami pemetaan 

memori untuk 

penyimpanan data 

Kemampuan 

mahasiswa untuk 

mengolah data deret 

(array) dan string 

  

11 Mahasiswa dapat meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi pemrograman 

dengan memanfaatkan Proc 

 

Mahasiswa dapat membuat 

pemrograman menjadi lebih terstruktur 

dengan bantuan macro 

Sub Program Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit  

 

Mahasiswa 

meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi 

program 

Kemampuan 

mahasiswa untuk 

membuat modularisasi 

  

12 Mahasiswa mampu memahami peta 

memori layar grafik sehingga dapat 

mengolah grafik dengan baik 

Grafik Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa memahami 

bagaimana sebuah layar 

grafik komputer 

dimanfaatkan untuk 

menggambar dan 

animasi 

Kemampuan 

mahasiswa untuk 

memrogram layar 

grafik 

  

13 Mahasiswa mampu menyelesaikan 

permasalahan pemrograman yang hanya 

dapat diselesaikan dengan perulangan 

yang bersarang atau kombinasi dari 

Pengolahan File Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

100 menit Mahasiswa 

menyimpan, mencari, 

memperbaiki, 

menghapus data dalam 

Kemampuan 

mahasiswa untuk 

mengolah file 

  



ketiga perulangan yang ada penjelasan file 

14 Mahasiswa dapat mengolah sistem 

berkas untuk menyimpan data 

Pengolahan File Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa 

menyimpan, mencari, 

memperbaiki, 

menghapus data dalam 

file 

Kemampuan 

mahasiswa untuk 

mengolah file 

  

15 Mahasiswa mampu membuat program 

yang terus aktif di memori bekerja dari 

sejak awal komputer dibuka hingga 

komputer ditutup 

Program residen Tugas 100 menit Mahasiswa memahami 

cara kerja program 

residen 

Kemampuan 

mahasiswa untuk 

membuat program 

residen 
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