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Capaian Pembelajaran 
Lulusan yang di bebankan 
kepada mata kuliah 

CPL KODE CPL 1. Menguasai konsep dasar rekayasa perangkat lunak dalam pengembangan aplikasi. 
2. Mampu merancang dan membangun perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan yang telah 
didefinisikan 

SIKAP S 01 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius; 

S 02 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama,moral, dan etika; 

S 03 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 



berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

S 04 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

S 05 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

S 06 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

S 07 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

S 08 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 

S 09 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

S 10 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau 
temuan orisinal orang lain; 

S 11  

S 12  

S 13  

PENGETAHUAN P1 
P2 

a. Menguasai konsep-konsep RPL 
b. Mampu merancang suatu perangkat lunak dari hasil pemecahan masalah berdasarkan 

kasus yang diberikan baik secara mandiri maupun kerjasama tim serta mampu membuat 
dokumentasi dari kebutuhan sampai pengujian 

KETERAMPILAN UMUM KU  a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan 
pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai ngan standar kompetensi kerja 
bidang yang bersangkutan 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 
c. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai sosial humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka 
menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain atau karya ilmiah lainnya 

d. Mampu menyusun hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, 
atau esai, dan menggunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, 
persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada 
pekerjaannya 



f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan 
evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada 
dibawah tanggung jawabnya 

 

 KETERAMPILAN KHUSUS KK1 Memahami dan mampu menjelasakan konsep pengembabangan perangkat lunak. 

  KK2 Memahami dan mampu mengaplikasikannya dalam berbagai studi kasus 

  KK3 Memahami dan mampu membuat perencanan perangkat lunak 

  KK4 Mampu menganalisis kasus yang ada 

  KK5 Mampu mendesain yang meliputi ERD, DFD dan UML 

  KK6 Mampu mengimplementasikan perangkat lunak  

  KK7 Mampu mengoperasikan perangkat lunak sesui dengan pengembangan perangkat lunak 

  KK8 Mampu menguji prangkat lunak dengan sistem uji white box dan uji black box 

  KK9 Mampu membuat dokumen sistem 

  KK10 Mampu membuat demo program dengan pengujian sistem 

  KK 11  

  KK12  

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas tentang konteks perangkat lunak sebagai produk dan proses, rekayasa sistem, konsep dan prinsip analisis, pemodelan analisis, 
desain sistem, desain database, desain output, desain input, desain dialog, pemodelan UML, implementasi sistem, operasi dan dukungan sistem 

Prasyarat Mata Kuliah Pemograman Berorientasi Objek 
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Pertemuan 
Ke 

Sesi Kemampuan Akhir 
Diharapkan 
SUBCPMK 

Indikator Capaian Bahan Kajian Metode Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Alokasi waktu Evaluasi/Penilaian  

      T P I/K Jenis Krite
ria 

Bobo
t 

 

(1) (2) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) (10)  

             

1  Mahasiswa dapat 
mendeskripsikan konsep 

1.Ketepatan 
dalam 

a) Pengertian 
Rekayasa 
Perangkat Lunak 

Ceramah,  
Problem based learning, 
penugasan 

      
5% 

 



perekayasaan perangkat 
lunak 

mendeskripsikan 
konsep RPL 
2. Kemampuan 
menyebutkan dan 
menjelaskan 
produk perangkat 
lunak 
3. Kemampuan 
menyebutkan dan 
menjelaskan 
aplikasi perangkat 
lunak 
4.Kemampuan 
menyebutkan dan 
menjelaskan 
mitos perangkat 
lunak 

b) Produk Perangkat 
Lunak 

c) Aplikasi 
Perangkat Lunak 

d) Mitos Perangkat 
Lunak 

2  Mahasiswa dapat 
mendeskripsikan proses 
perangkat lunak 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ketepatan 
dalam 
mendeskripsika
n proses PL 

2. Kemampuan 
dalam 
menjelaskan 
aktifitas 
fundamental 
pada RPL 

Perangkat Lunak 
a) Aktifitas fundamental 

pada RPL 
b) Deskrpsi proses PL 

Ceramah,  
problem based learning, 
penugasan 
 
 

     5%  

3  Mahasiswa dapat 
memodelkan suatu 
proses perangkat lunak 

Ketepatan dalam 
memodelkan 
suatu proses PL 

Pengembangan 
Perangkat Lunak 
a) Plan Driven 
b) Agile 

Ceramah,  
problem based learning, 
cooperative 

     10%  

4  Mahasiswa dapat 
mendeskripsikan konsep 

Ketepatan dalam 
mendeskripsikan 

Perencanaan Proyek 
Perangkat Lunak 

Tugas kelompok, membuat 
resume tentang perencanaan 

     5%  



perencanaan suatu 
proses perangkat lunak 

konsep 
perencanaan 
suatu proses 
perangkat lunak 

a. Definisi Perencanaan 
Proyek 

b. Tujuan Perencanaan 
Proyek 

c. Prinsip Perencanaan 
Proyek 

proyek PL dari suatu kasus PL 
lokal dan kemudian 
mempresentasikannya 

5  Mahasiswa dapat 
membangun 
perancangan data dengan 
ERD 

Ketepatan 
membangun ERD 
dari suatu kasus 
yang diberikan 

ERD 
a. Konsep dasar ERD 
b.Entitas  
c. Relationship 
d.Atribut dan jenis-jenis 

atribut 
e. Derajat himpunan relasi 
f. Kardinalitas 
g. Key 

Tugas kelompok, membangun 
ERD dari suatu kasus PL 

     10%  

6  Mahasiswa dapat 
membangun 
perancangan data dengan 
ERD 

Ketepatan 
membangun ERD 
dari suatu kasus 
yang diberikan 

ERD 
h.Konsep dasar ERD 
i. Entitas  
j. Relationship 
k. Atribut dan jenis-jenis 

atribut 
l. Derajat himpunan relasi 
m. Kardinalitas 
n.Key 

Tugas kelompok, membangun 
ERD dari suatu kasus PL 

     10%  

7  Mahasiswa dapat 
membangun 
perancangan aliran data 
dari pemrograman 
terstruktur dengan DFD 
Mahasiswa dapat 
membangun dokumen 
Software Requirement 
Spesification (SRS) 

Ketepatan dalam 
membangun DFD 
dari suatu kasus 
yang diberikan 
Ketepatan dalam 
mebangun 
dokumen SRS 

DFD 
a. Pengantar DFD 
b. Diagram Konteks 
c. Level DFD 
d. Software Requirement 

Spesification 

Tugas kelompok, mendesain 
DFD dari suatu kasus dengan 
kebutuhan sistem yang telah 
diketahui. Kemudian dibuat 
laporannya. 

     10%  

8 Ujian Tengah Semester 



9  Mahasiswa dapat 
mendeskripsikan metode 
desain perangkat lunak 

Ketepatan dalam 
mendeskripsikan 
metode desain 
perangkat lunak 

Metode Desain Perangkat 
Lunak 
a. Kerangka Analisis dan 

Desain Sistem 
b. Tipe Aplikasi Sistem 

Informasi 
c. Pemilik Sistem 
d. Pengguna Sistem 
e. Pembangun Sistem 
f. Desainer Sistem 
g. Analis Sistem 
h. Manager Proyek 

Ceramah, diskusi, penugasan      5%  

10  Mahasiswa dapat 
mendeskripsikan 
bagaimana membangun 
dokumentasi desain 
perangkat lunak 

Ketepatan dalam 
mendeskripsikan 
bagaimana 
membangun 
dokumentasi 
desain perangkat 
lunak 

Dokumentasi Desain Ceramah, diskusi, problem based 
learning, penugasan 

       

11  Mahasiswa dapat 
mendeskripsikan konsep 
pemrograman 
berorientasi objek 

Ketepatan dalam 
mendeskripsikan 
konsep 
pemrograman 
berorientasi 
objek 

Konsep OOP 
a. Objek 
b. Class 
c. Attributes 
d. Behaviour 
e. Encapsulation 
f. Inheritance 
g. Polymorphism 

        

12  Mahasiswa dapat 
membangun 
perancangan untuk 
pemrograman 
berorientasi objek 
dengan menggunakan 
UML 

Ketepatan dalam 
membangun 
diagram-diagram 
pada UML 
sebagai 
perancangan dari 
suatu kasus 

Unified Modified 
Language (UML) 
a. Pengertian UML 
b. Diagram Use Case 
c. Diagram Class 

Ceramah, diskusi, problem based 
learning, penugasan 

     10%  



13  Mahasiswa dapat 
membangun 
perancangan untuk 
pemrograman 
berorientasi objek 
dengan menggunakan 
UML 

Ketepatan dalam 
membangun 
diagram-diagram 
pada UML sebagai 
perancangan dari 
suatu kasus 

Unified Modified Language 
(UML) 
a. Diagram sequence 
Diagram activity 

Ceramah, diskusi, problem based 
learning, penugasan 

     10%  

14  Mahasiswa dapat 
mendeskripsikan konsep 
pengujian perangkat 
lunak dan membedakan 
white box testing dan 
black box testing 

Ketepatan dalam 
mendeskripsikan 
konsep pengujian 
perangkat lunak 
dan membedakan 
white box testing 
dan black box 
testing 

Metode Pengujian 
Perangkat Lunak 

Ceramah, diskusi, problem based 
learning, penugasan 

     10%  

15  Mahasiswa dapat 
membangun pengujian 
suatu perangkat lunak 
dengan black box testing 

Ketepatan dalam 
membangun 
pengujian suatu 
kasus 
pengembangan 
perangkat lunak 
dengan 
menggunakan black 
box testing 

Metode Pengujian 
Perangkat Lunak 

Ceramah, diskusi, problem based 
learning, penugasan 

     15%  
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