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Capaian 

Pembelajaran 

CPL- Prodi  

  1. Mahasiswa memahami konsep algoritma dan hubungannya dengan bahasa pemrograman. 

2. Mahasiswa memahami konsep pemrograman dengan bahasa C. 

3. Mahasiswa dapat memanfaatkan komponen perangkat lunak bahasa C untuk menghasilkan sebuah 

perangkat lunak yang bermanfaat. 

 CP-MK  

 

 

1. Mahasiswa mampu memahami pemrograman dasar dengan bahasa C. 

2. Mahasiswa mampu menerjemahkan konsep di dalam algoritma ke dalam bahasa pemrograman. 

3. Mahasiswa mampu menggunakan perintah input dan output, kondisi, serta perulangan. 

4. Mahasiswa mampu menggunakan berbagai tipe data, seperti integer, float, char, serta array. 

Deskripsi Mata kuliah yang mempelajari algoritma dan bahasa pemrograman. 
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nsi 
1 Mahasiswa memahami dasar algoritma 

dan bahasa pemrograman.  

Pengertian Algoritma, 

Contoh Algoritma, 

Online 100 menit 

 

- -   



Flowchart dan 

Pseudocode. 

2 Mahasiswa memahami Output dan dapat 

menerapkan di program. 

Penggunaan perintah 

output di C. 

Online 100 menit Mahasiswa mengenal 

bagaimana konsep dari 

sistem dan pengenalan 

output dari suatu 

masalah. 

Kemampuan 

mahasiswa 

mendefenisikan output 

dari kasus. 

  

3 Mahasiswa memahami Input, Variabel,. 

dan Tipe Data serta dapat menerapkan di 

program. 

Penggunaan perintah 

input, variabel, dan tipe 

data di C. 

Online 100 menit Mahasiswa mengenal 

bagaimana penggunaan 

input, variabel, dan tipe 

data. 

Kemampuan 

mahasiswa 

mendefenisikan input, 

variabel, dan tipe data 

dari kasus. 

  

4 Mahasiswa memahami pengertian 

kondisi dan dapat menggunakan perintah 

kondisi sederhana. 

Penggunaan perintah 

kondisi sederhana di C. 

Online 100 menit Mahasiswa mengenal 

bagaimana konsep dari 

kondisi. 

Kemampuan 

mahasiswa dalam 

memanfaatkan kondisi 

di dalam kasus. 

  

5 Mahasiswa memahami pengertian 

kondisi dan dapat menggunakan perintah 

kondisi dengan else. 

Penggunaan perintah 

kondisi dengan else di C. 

Online 100 menit Mahasiswa mengenal 

konsep dari kondisi 

dengan else. 

Kemampuan 

mahasiswa untuk 

memanfaatkan kondisi 

else di dalam kasus. 

  

6 Mahasiswa memahami pengertian 

kondisi dan dapat menggunakan perintah 

kondisi dengan else if. 

Mahasiswa memahami pengertian 

perulangan dan dapat menggunakan 

perintah perulangan for. 

Penggunaan perintah 

kondisi dengan else if, 

perulangan dengan for di 

C. 

Online 100 menit Mahasiswa mengenal 

konsep dari else if serta 

dasar dari perulangan 

dengan perintah for. 

Kemampuan 

mahasiswa untuk 

memanfaatkan else if 

dan for di dalam kasus. 

  

7 Mahasiswa memahami dapat 

menggunakan perintah perulangan for, 

while, dan do while. 

Penggunaan perintah 

perulangan for, while, dan 

do while di C. 

Online 100 menit Mahasiswa mengenal 

perbedaan dari for, 

while, dan do while. 

Kemampuan 

mahasiswa untuk 

memanfaatkan for, 

while, dan do while di 

dalam kasus. 

  

8 UTS 
9 Mahasiswa memahami nested loop. Penggunaan perintah Online 100 menit Mahasiswa mengenal Kemampuan   



nested loop di C. konsep dari nested 

loop. 

mahasiswa untuk 

memanfaatkan nested 

loop di dalam kasus. 

10 Mahasiswa memahami cara kerja 

animasi di dalam bahasa C. 

Penggunaan delay untuk 

animasi. 

Online 100 menit Mahasiswa mengenal 

cara kerja animasi. 

Kemampuan 

mahasiswa untuk 

menerangkan 

bagaimana animasi 

bekerja di bahasa C. 

  

11 Mahasiswa dapat membuat animasi 

dengan pergerakan otomatis di dalam 

bahasa C. 

Penggunaan for, if, delay 

untuk animasi. 

Online 100 menit  

 

Mahasiswa mengenal 

bagaimana membuat 

animasi dengan 

pergerakan otomatis. 

Kemampuan 

mahasiswa untuk 

membuat animasi 

dengan pergerakan 

otomatis di C. 

  

12 Mahasiswa memahami penggunaan 

karakter di dalam bahasa C. 

Penggunaan char di C Online 100 menit Mahasiswa mengenal 

konsep dari karakter. 

Kemampuan 

mahasiswa untuk 

memahami karakter 

dan bagaimana 

memanfaatkan 

karakter untuk 

berinteraksi dengan 

tombol keyboard. 

  

13 Mahasiswa dapat membuat animasi 

dengan pergerakan manual di dalam 

bahasa C. 

Penggunaan getch di C Online 100 menit Mahasiswa mengenal 

bagaimana membuat 

animasi dengan 

pergerakan manual. 

Kemampuan 

mahasiswa untuk 

membuat animasi 

dengan pergerakan 

manual di C. 

  

14 Mahasiswa memahami konsep dari 

game ular. 

Konsep game ular dengan 

Array.  

Online 100 menit Mahasiswa memahami 

konsep dari game ular. 

Kemampuan 

mahasiswa dalam 

menerangkan konsep 

dari game ular. 

  

15 Mahasiswa mampu membuat game ular 

dengan bahasa C. 

Program game ular. Online 100 menit Mahasiswa memahami 

bagaimana 

menerjemahkan game 

Kemampuan 

mahasiswa dalam 

membuat game ular. 

  



ular ke dalam 

pemrograman. 
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