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SIKAP S01 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

S02 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, 
dan 
etika; 



 

  S03 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
Bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 

S04 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme 
serta 
rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 

S05 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat 
atau 
temuan orisinal orang lain; 

S06 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan; 

S07 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

S08 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
S09 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandir; 
S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 

S11 Optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar yang besar; dan 

S12 Memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan berfikir positif. 

  

PENGETAHUAN P01 a. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan sistem informasi dan 
komunikasi sesuai kebutuhan profesi dan organisasi. 

P02 b. Mengetahui proses komunikasi mulai dari hubungan interpersonal sampai organisasional 
baik secara tatap muka maupun berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 

P03 c. Mengetahui teknik mendisain Pemrograman Berorientasi Objek, menghasilkan konten 
atau produk-produk media yang memiliki nilai kreatifitas dan obyektif. 

P04 d. Mengetahui konsep pemrograman (tambahan) 

P05 e. Mengetahui konsep basis data (tambahan) 

KETERAMPILAN 
UMUM 

KU01 a. Mampu mengimplementasikan konsep dan teori dasar matematika dengan cara 
menerapkannya dalam berbagai area yang berkaitan dengan sistem komputasi untuk 
mendukung, memodelkan, dan mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan 
logika. 

KU02 b. Mampu mengembangkan sistem dengan cara melakukan perencanaan, analisis, desain, 
penerapan, pengujian, dan pemeliharaan sistem untuk menghasilkan sebuah solusi yang 
relevan, akurat, dan tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

KU03 c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, 

gagasan, desain atau kritik seni. 



KU04 d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi 
atau 

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 
  KU05 e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang 
keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

KU06 f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 
sejawat 

baik di dalam maupun di luar lembaganya; 
KU07 g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya; 

KU08 h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah 
tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; 

KU09 i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 
untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme; 

KU10 j. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta mampu 

berperan 
sebagai warga dunia yang berwawasan global; 

KU11 k. Mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktik 
plagiarisme; 

KU12 l. Mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan 
implementasi bidang keahlian; dan 

KU13 m. Mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan 
tulis. 

  

KETERAMPILAN 
KHUSUS 

KK01 Mahasiswa dapat menjelaskan secara singkat sejarah dirancangnya bahasa pemrograman c, 

c++ dan mengerti tentang konsep dasar dalam membuat program,dengan bahasa 

pemrograman c, c++ . 

KK02 Mahasiswa mengerti jenis-jenis data yang terdapat pada bahasa  pemrograman c, c++  dan 
mengerti caramemasukkan data dan menampilkan data. 

KK03 Mahasiswa mengerti penggunaan manipulasi string 

KK04 Mahasiswa mengerti penggunaan struktur perulangan While-do, Repeat-Until dan For. 

KK05 Mampu memanfaatkan pengetahuan dibidang sistem cerdas yang dimiliki terkait dengan 
pengembangan sistem cerdas yang dapat mempelajari pola data, mengekstrak informasi, 



   kemampuan belajar, dengan tujuan untuk menghasilkan solusi yang dapat diterima secara 
optimal. 

  KK06 Mampu merancang dan membangun suatu sistem dengan menggunakan pemrograman 
procedural dan berorientasi objek untuk menyelesaikan masalah. 

KK07 Memiliki pengetahuan terhadap alat bantu, pre-processing, pemrosesan dan post-

processing terhadap data dengan melakukan analisis, memodelkan masalah dan 

mengimplementasikan solusi yang tepat terkait dengan pemrosesan data berbasis 

sistem cerdas untuk menghasilkan sistem cerdas yang adaptable, efektif, efisien, aman, 

dan optimal. 

KK08 Mampu merancang dan membangun suatu sistem berbasis Algoritma dan pemograman c 
dan c++ dengan menggunakan pemrograman turbo c dan  dev c untuk menyelesaikan 
masalah 

KK09  
KK10  
KK11  
KK12  

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah yang bahas mengenai pemahaman dan penggunaan algoritma yang dijadikan dasar untuk melakukan analisis suatu permasalahan yang 
berkaitan dengan logika yang diimplementasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman. Sebagian besar mata kuliah ini berupa latihanlatihan secara intensif 
guna meningkatkan kemampuan para mahasiswa dalam mencari suatu solusi dalam permasalahan logika yang dihadapi yang dituangkan ke dalam 
algoritma dan diimplementasikan ke dalam suatu Bahasa pemrograman. 

Prasyarat Mata Kuliah - 

Sumber 

belajar 

(Referensi) 

[KAD2012] Kadir, Abdul. Algoritma & Pemrograman Menggunakan C & C++. Yogjakarta: Andi Publisher. 2012 

Pranata, A. 2005. Algoritma dan Pemrograman. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.   

Tosin, R. 1997. Flowchart untuk Siswa dan Mahasiswa. Jakarta: DINASTINDO 

  

  

  

  

  



Pertemuan 

Ke 

Pokok  Bahasan  dan TIU Sub Pokok Bahasan 

dan  TIK 

Teknik pembelajaran Media Pembelajaran Tugas Referensi 

I   Konsep Dasar    Bahasa C, 

c++  

 

TIU 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan secara singkat 

sejarah dirancangnya          

bahasa pemrograman c, c++ 

dan mengerti tentang konsep 

dasar dalam membuat 

program,dengan bahasa 

pemrograman c, c++ . 

 

1.1. Konsep Dasar Bahasa C, c++  

2.1. Sejarah Singkat   Bahasa C, c++  

2.2. Struktur Dan  Komponen Dasar    

       Bahasa C, c++  

( i). Judul Program  (Header ) 

(ii). Blok Program 

- Blok Deklarasi 

- Blok statemen 

2.3. Unit-unit  Pada C, c++  

Sasaran Belajar: 

 Mahasiswa dapat menjelaskan 
pengertian  Algoritma. 

 Mahasiswa dapat menyebutkan 

sifat-sifat suatu algoritma. 

 Mahasiswa dapat menjelaskan 
tentang sejarah singkat bahasa 

pemrograman c, c++ . 

 Mahasiswa mengerti tentang 
konsep dasar pembuatan program 

pada bahasa c, c++ . 

 

Dosen : 

Menerangkan (dengan contoh), 

diskusi, memberi tugas 

 

Mahasiswa: 

Mendengar, Mencatat, diskusi, 

mengerjakan tugas 

Papan Tulis dan Overhead 

Projector 

Membuat 

Program 

sederhana 

 

2 Jenis-Jenis Data Sederhana 

Dan 

Input / Output Data 

 

TIU: 

Mahasiswa mengerti jenis-

jenis data yang terdapat 

pada bahasa  pemrograman 

c, c++  dan mengerti 

caramemasukkan data dan 

menampilkan data.  

1.1 Standart Type Data  

 (i). Standard type Data   

  Integer 

- Boolean 

- Real 

- Char 

(ii). User Define Type Data 

- Enumerated 

- Subrange 

1.2. Konstanta, Variabel dan 

Ekspresi dan Operator 

2.1. Statemen Read dan Readln 

2.2. Statemen Write dan Writeln 

2.3. Format Output  

Sasaran Belajar: 

Dosen : 

Menerangkan (dengan contoh), 

diskusi, memberi tugas 

 

Mahasiswa: 

Mendengar, Mencatat, diskusi, 

mengerjakan tugas 

Papan Tulis dan Overhead 

Projector 

Membuat 

Program dengan 

berbagai jenis 

data 

 



 Mahasiswa dapat menyebutkan 
jenis-jenis data sederhana. 

 Mahasiswa dapat menjelaskan 
pengertian integer, real, boolean 

dan char. 

 Mahasiswa dapat membuat 
contoh  deklarasi dari  tipe data 

integer, real character dan 

boolean. 

 Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian Konstanta, variabel 

dan ekspresi serta dapat 

memberikan contoh untuk 

konstanta, variabel dan  ekspresi. 

 Mahasiswa dapat menjelaskan 
mengenai statemen READ  dan 

READLN dan dapat menjelaskan 

perbedaan dari kedua statemen 

itu. 

 Mahasiswa dapat menjelaskan 
mengenai statemen WRITE  dan 

WRITELN dan dapat 

menjelaskan perbedaan dari 

kedua statemen itu. 

 

 

3 

Manipulasi String 

 

TIU: 

Mahasiswa mengerti 

penggunaan manipulasi 

string 

 Definisi String 

 Deklarasi String 

 Procedure Standard pada Operasi 

String 

 Fungsi Standar pada Operasi 

String 

 

Sarasan Belajar: 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan 

mengenai konsep string 

2. Mahasiswa dapat menggunakan 

pemakaian procedure dan fungsi 

standard 

3. Mahasiswa dapat membuat con 

Dosen : 

Menerangkan (dengan contoh), 

diskusi, memberi tugas 

 

Mahasiswa: 

Mendengar, Mencatat, diskusi, 

mengerjakan tugas 

Papan Tulis dan Overhead 

Projector 

Membuat 

program untuk 

memanipulasi 

string 

 



toh program dengan 
menggunakan manipulasi string 

 

 

 

4 

Struktur  Perulangan 

 

TIU: 

Mahasiswa mengerti 

penggunaan struktur 

perulangan While-do, 

Repeat-Until dan For. 

 

1. Struktur Perulangan WHILE-DO 

2. Struktur Perulangan REPEAT-

UNTIL 

3. Struktur Perulangan FOR 

4. Penggunaan gabungan struktur 

perulangan antara  

WHILE-DO, REPEAT-UNTIL dan 

FOR. 

 

Sasaran Belajar: 

 Mahasiswa dapat menjelaskan 
mengenai konsep penggunaan 

struktur perulangan While-Do, 

Repeat-Until dan For. 

 Mahasiswa dapat membedakan 

pemakaian struktur perulangan 

WHILE-DO dan REPEAT-
UNTIL 

 Mahasiswa dapat memberikan 

contoh-contoh program dengan 

menggunakan WHILE-DO, 

REPEAT-UNTI L  dan FOR 

 

Dosen : 

Menerangkan (dengan contoh), 

diskusi, memberi tugas 

 

Mahasiswa: 

Mendengar, Mencatat, diskusi, 

mengerjakan tugas 

Papan Tulis dan Overhead 

Projector 

Membuat 

Program 

menggunakan 

pengulangan 

 

 

 

5 

Statemen Penyeleksian 

Kondisi Dan  GOTO 

 

TIU: 

Mahasiswa mengerti cara 

penggunaan statemen-

statemen untuk penyeleksian 

kondisi. 

1. Statemen IF 

1.1. Struktur IF THEN 

1.2. Struktur IF THEN ....... ELSE 

........ 

1.3. Struktur IF tersarang 

2. Statemen CASE 

2.1. Struktur CASE OF 

1.1. Struktur CASE OF .... ELSE ...... 

Sasaran Belajar: 

 Mahasiswa dapat menyebutkan  

macam-macam 

statemenpenyeleksian kondisi. 

Dosen : 

Menerangkan (dengan contoh), 

diskusi, memberi tugas 

 

Mahasiswa: 

Mendengar, Mencatat, diskusi, 

mengerjakan tugas 

Papan Tulis dan Overhead 

Projector 

Membuat 

Program 

menggunakan 

berbagai kondisi 

 



 Mahasiswa dapat menjelaskan 
bentuk umum dari statemen 

kondisi IF dan CASE. 

 Mahasiswa dapat membuat 
contoh program sederhana 

dengan menggunakan 

statemenkondisi IF dan CASE.  

 Mahasiswa dapat menjelaskan 
konsep pemakaian statemen 

GOTO serta mahasiswa 

diharapkan dapat membuat 

contoh program sederhananya. 

 

 

6 

 

PROCEDURE 

 

TIU: 

Mahasiswa mengerti cara 

pembuatan  suatu procedure 

 

 

1. Parameter Dalam Procedure 

a. Pengiriman parameter secara 

nilai 

b. Pengiriman parameter secara 

acuan 

2. Procedure memanggil procedure 

yang lain 

3. Procedure Tersarang 

4. Procedure memanggil dirinya 

sendiri. 

Sasaran Belajar: 

 Mahasiswa dapat menjelaskan 
mengenai pengiriman parameter 

secara nilai. 

 Mahasiswa dapat menjelaskan 
mengenai pengiriman parameter 

secara acuan. 

 Mahasiswa dapat menjelaskan 

cara procedure memanggil 

procedure lain dan dirinya 

sendiri. 

 Mahasiswa dapat membuat  
program sederhana dengan  

menggunakan procedure. 

Dosen : 

Menerangkan (dengan contoh), 

diskusi, memberi tugas 

 

Mahasiswa: 

Mendengar, Mencatat, diskusi, 

mengerjakan tugas 

Papan Tulis dan Overhead 

Projector 

Membuat 

Program dengan 

procedure 

 

UJIAN TENGAH SEMESTER 



 
 

8 

FUNGSI 

TIU : 

Mahasiswa mengerti cara 

pembuatan  suatu fungsi. 

 

1. Fungsi tanpa parameter 
2. Parameter dalam fungsi  

3. Fungsi Standart aritmatika 

4. Fungsi tersarang 

1. Fungsi Memanggil dirinya 

sendiri. 

Tujuan Instruksional Khusus : 

 Mahasiswa dapat menjelaskan 

pembentukan fungsi tanpa 

parameter. 

 Mahasiswa dapat menjelaskan 
mengenai pengiriman parameter 

dalam fungsi. 

 Mahasiswa dapat menjelaskan  
cara pemanggilan pada procedure 

tersarang. 

 Mahasiswa dapat menjelaskan 

cara fungsi memanggil dirinya 

sendiri  

 Mahasiswa dapat membuat 
contoh program sederhana 

dengan menggunakan fungsi. 

Dosen : 

Menerangkan (dengan contoh), 

diskusi, memberi tugas 

 

Mahasiswa: 

Mendengar, Mencatat, diskusi, 

mengerjakan tugas 

Papan Tulis dan Overhead 
Projector 

Membuat 
Program dengan 

fungsi 
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ARRAY 

 

TIU 

Mahasiswa  mengerti 

tentang tipe data array. 

 

 

 Pendeklarasian tipe data array 

2. Array satu dimensi beserta 

Input dan outputnya 

 Array dua dimensi beserta 
Input dan outputnya 

Sasaran Belajar 

 Mahasiswa dapat menjelaskan 
pengertian array 

Mahasiswa dapat membuat 

deklarasi tipe data array, baik 

yang satu  dimensi maupun yang 

dua dimensi. 

 Mahasiswa dapat membuat 

contoh program sederhana 

dengan menggunakan tipe data 

array , baik yang satu dimensi 

Dosen : 

Menerangkan (dengan contoh), 

diskusi, memberi tugas 

 

Mahasiswa: 

Mendengar, Mencatat, diskusi, 

mengerjakan tugas 

Papan Tulis dan Overhead 

Projector 

Membuat 

Program array 

 



maupun dua dimensi. 

10 RECORD  

 

TIU: 

 Mahasiswa dapat mengerti 

tentang cara pembuatan tipe 

data record. 

1. Pendeklarasian pada record 

2. Pengaksesan ke data record 

dengan 

 Notasi 

 With 

3. Tipe data record dengan field tipe 

record 

Sasaran Belajar : 
Mahasiswa dapat menjelaskan 

pengertian tentang record. 

 Mahasiswa dapat membuat 
deklarasi tipe data record. 

 Mahasiswa dapat membuat 

contoh program sederhana 

dengan menggunakan tipe data 

record. 

Dosen : 

Menerangkan (dengan contoh), 

diskusi, memberi tugas 

 

Mahasiswa: 

Mendengar, Mencatat, diskusi, 

mengerjakan tugas 

Papan Tulis dan Overhead 

Projector 

Membuat 

Program record 

 

 

11,12 

FILE ( Berkas ) 

TIU: 
Mahasiswa dapat mengerti 

tentang File dan operasinya. 

1. Jenis File & Operasinya 

2. Pendeklarasian pada file 

3. Procedure dan fungsi standart 

untuk semua tipe file 

4. Menangani Kesalahan File (I/O) 

Error 

- Membuat file text 

- Menambah data 

- Menampilkan semua data 

 

Sasaran Belajar 

 Mahasiswa dapat menjelaskan 
pengertian tentang suatu file. 

 Mahasiswa dapat menyebutkan  

procedure dan fungsi standart 

untuk    semua tipe file. 

 Mahasiswa dapat membuat 
deklarasi untuk suatu file. 

 Mahasiswa mengerti cara 
membuat file, menambah data 

dan menampilkan data pada file 

Dosen : 

Menerangkan (dengan contoh), 

diskusi, memberi tugas 

 

Mahasiswa: 

Mendengar, Mencatat, diskusi, 

mengerjakan tugas 

Papan Tulis dan Overhead 

Projector 

Membuat 

Program File 

 



 

 

 Mahasiswa dapat membuat 
contoh program. 

 

 

12,13 

SET 

 

TIU 

Mahasiswa  mengerti dan 

menerapkan SET pada 

program  

1. Pengertian tipe data  SET dan 

Notasi SET 

2. Pendeklarasian tipe data SET 

3. Memasukan nilai pada variabel 

SET 

4. Menampilkan nilai variabel SET 

5. Fungsi-fungsi yang digunakan 

terhadap Var SET 

 

Sasaran Belajar 

 Mahasiswa dapat menjelaskan 

mengenai pengertian SET. 

 Mahasiswa dapat membuat 
deklarasi dari tipe data SET. 

 Mahasiswa dapat membuat 
program menggunakan  SET. 

Dosen : 

Menerangkan (dengan contoh), 

diskusi, memberi tugas 

 

Mahasiswa: 

Mendengar, Mencatat, diskusi, 

mengerjakan tugas 

Papan Tulis dan Overhead 

Projector 

Membuat 

Program SET 

 

 

 

14,15 

Pointer dan List 

TIU 

Mahasiswa menerangkan 

tentang tipe data pointer 

1. Pengertian Variabel Pointer 

2. Pendeklarasian Var Pointer 

3. Pengertian Link List 

4. Pembuatan Link List 

5. Menampilkan isi Link List 

 

Tujuan Instruksional Khusus : 

 Mahasiswa dapat menjelaskan 
mengenai pengertian list dan 

ponter. 

 Mahasiswa dapat membuat tipe 
data pointer. 

 Mahasiswa dapat membuat 
program menggunakan Linklis  

  

 

Dosen : 

Menerangkan (dengan contoh), 

diskusi, memberi tugas 

 

Mahasiswa: 

Mendengar, Mencatat, diskusi, 

mengerjakan tugas 

Papan Tulis dan Overhead 

Projector 

Membuat 

Program Pointer 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER 


