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Nama Komponen CPL Kode CPL Pernyataan CPL 

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 web, 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 menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

KU02 b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

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 Mampu mengimplementasikan konsep dan teori dasar web, html dan memiliki kemampuan 
untuk mempersiapkan kebutuhan software dan hardware sistem dan melakukan optimasi web. 

KK02 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. 

KK03 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. 

KK04 Mampu menguasai algoritma dan kompleksitas dengan cara mempelajari konsep-konsep sentral 
dan kecakapan yang dibutuhkan untuk merancang, menerapkan, dan menganalisis algoritma 
yang digunakan untuk pemodelan dan desain sistem berbasis komputer. 

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 web dengan menggunakan 
pemrograman procedural dan berorientasi objek untuk menyelesaikan masalah 

  

  

  

  

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah sebagian besar akan berupa latihan latihan intensif guna meningkatkan kemampuan para mahasiswa membuat program berbasis web untuk berjalan di 
atas platform browser web internet yang dapat digunakan untuk melakukan transformasi data menjadi Informasi, Latihan-latihan secara khusus ditujukan untuk 
menerapkan prinsip pemrograman berbasis object dalam membuat aplikasi halaman web di Internet. 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 
matakuliah ini berupa latihan-latihan 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. Kemampuan membuat program untuk menyajikan 
informasi kepada pengguna dan membuat aplikasi Sederhana berbasis Web juga dikembangkan lewat matakuliah ini. Mata kuliah ini disusun sesuai dengan 
kompetensi yang ditetapkan. 

Prasyarat Mata Kuliah - 

Sumber belajar 
(Referensi) 

Adam J. Sontag, Raplph Withbeck, Richard D. Worth (2014), jQuery Learning Center, http://learn.jquery.com, diakses 17 Maret 2014, 15:24 WIB. 

Arief Ramadhan, S.Kom, Student Exercise Series: Pemrograman Web dengan HTML, CSS, dan Javascript, Penerbit PT Elex Media Komputindo: Jakarta. 

Betha Sidik, Ir., Husni I. Pohan, Ir., M.Eng. (Juni 2012) , Pemrograman Web Dengan HTML Revisi Keempat, Penerbit Informatika Bandung. 

 Budi Raharjo (September 2011), Belajar Pemrograman Web, Penerbit Modula, Bandung 

 Jennifer Niederst Robbins (2012), Learning Web Design 4th Edition, Penerbit O'Reilly Media, Inc.: Kanada 

 Kevin Yank, Cameron Adams (2007), Simply JavaScript, Penerbit SitePoint Pty. Ltd.: Australia 

 Purnama Pupung Budi (2004), Kiat Praktis menjadi Desainer Web Profesional, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 

 Wahana Komputer (2013), Teknik Singkat dan Cepat Menguasai CSS3, Penerbit Andi, Yogyakarta 

 

 



Pertemua
n 

Ke 

Sesi Kemampuan Akhir 
Diharapkan 
SUBCPMK 

Indikator 
Capaian 

Bahan Kajian Metode Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Alokasi waktu Evaluasi/Penilaian  

      T P I/K Jenis Kriteria Bobot  

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

      menit menit      

1 Pengenalan 
WEB 
 

Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan secara 
umum konsep dasar 
web dan arsitektur, 
serta server & client 
side scripting. 

- Dapat 
menjelaskan 
memberikan 
contoh aplikasi 
web 

- Dapat 
menjelaskan 
alur kerja dan 
pembangunan 
aplikasi web 

- Dapat 
menjelaskan 
kelebihan dan 
kekurangan 
aplikasi web 

- Dapat 
menjelaskan 
alur dari 
perkembangan 
web 
 

a) Konsep Dasar Web 
b) Arsitektur Web 
c) Web Server 
d) Server Side Scripting 
e) Client Side Scripting 

Ceramah,  
Problem based learning, 
penugasan 

1 x 60 1 x 60     
5% 

 

2 Pengenalan 
HTML 
 

Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan secara 

- Dapat 
memahami 
tujuan dan 

a) Definisi HTML 
b) Sejarah dan 

Perkembangan Versi 

Ceramah,  
problem based learning, 
penugasan 

1 x 60 1 x 60    5%  



umum mengenai 
html dan 
perkembangan 
HTML 
 
 
 
 
 
 
 

fungsi dari html 

- Dapat 
menjelaskan 
alur dari 
perkembangan 
html dan 
software yang 
dibutuhkan 

- Dapat 
menjelaskan 
bagian-bagian 
serta bentuk 
dasar penulisan 
perintah html 
 

HTML 
c) Software Editor 

HTML 
d) Pengertian Tag, 

Elemen dan attribut 
e) Struktur Dasar 

HTML 

 
 

3 Elemen 
Dasar HTML 
 

Mahasiswa mampu 
memahami fungsi 
dan  perintah 
elemen dasar html  

- Dapat 
menjelaskan 
dan memahami 
fungsi perintah 
Elemen dasar 
html 

- Dapat 
memahami dan 
mengimplemen
tasikan perintah 
element dasar 
html 

a) Heading 
b) Paragraf 
c) Blockqoute 
d) Preformatted Text 
e) Divider dan Center 
f) Karakter Spesial 
g) Komentar 
h) List Item : 

Unordered List (list 
tanpa nomor), 
Ordered List (list 
dengan nomor), 
Definition List 

i) Horizontal Rule 
j) Line Break 

Ceramah,  
problem based learning, 
cooperative 

1 x 60 1 x 60    10%  

4 Text Mahasiswa mampu - Dapat a) Font Ceramah,  1 x 60 1 x 60    5%  



Formatting memahami fungsi 
dan  perintah text 
formatting 

menjelaskan 
dan memahami 
fungsi perintah 
text formating 

- Dapat 
memahami dan 
mengimplemen
tasikan perintah 
text formatting 
 

b) Color 
c) Alignment 
d) Hyperlink : link 

absolut, link 
relative, link ke 
email, link pada 
document yang 
sama 

e) Tag formatting 
karakter 

 

problem based learning, 
penugasan 
 

5 Multimedia Mahasiswa mampu 
memahami fungsi 
dan perintah 
Multimedia dalam 
pemrograman Web 

- Dapat 
menjelaskan 
dan memahami 
fungsi perintah 
Multimedia 
dalam 
perancangan 
web 

- Dapat 
memahami dan 
mengimplemen
tasikan 
Multimedia 
dalam 
perancangan 
web 

- Dapat 
memahami file 
extension 
dalam 

a) Image 
b) Sound 
c) Video 

Ceramah,  
problem based learning, 
penugasan 
 

1 x 60 1 x 60    10%  



menempatkank
an multimedia 
pada 
pemrograman 
web 

6 Tabel Mahasiswa mampu 
memahami fungsi 
dan perintah dalam 
merancang tabel 
pada pemrograman 
Web 

- Dapat 
merancang 
table dalam 
pemrograman 
web 

- Dapat 
memahami dan 
menguasai 
perintah table 
dalam 
perancangan 
web 

a) Definisi dan tujuan 
membuat tabel 

b) Tag html dalam 
membuat table 

c) Atribut tag table 
d) Bagian Header Tabel 

pada Html 
e) Bagian Body Tabel 

pada Html 
f) Bagian Footer Tabel 

pada Html 
g) Bagian Caption 

Tabel pada Html 
h) Colspan dan 

Rowspan 

Tugas merancang dan 
mengisi data pada table di 
html 

1 x 60 1 x 60    10%  

7 Form Mahasiswa mampu 
memahami fungsi 
dan perintah dalam 
merancang tabel 
pada pemrograman 
Web 

- Dapat 
merancang 
form dalam 
pemrograman 
web 

- Dapat 
memahami dan 
menguasai 
perintah form 
dalam 
perancangan 

a) Defenisi dan fungsi 
b) Atribut Tag Form 
c) Elemen/Objek form 

 

Tugas membuat form di 
html 

     10%  



web 

8 Ujian Tengah Semester 1 x 60 1 x 60  

9 Frame Mahasiswa mampu 
memahami fungsi 
dan perintah dalam 
merancang web 
page 

- Dapat 
memahami dan 
menjelaskan 
fungsi dari 
perintah frame 

- Dapat 
merancang 
halaman web 
page 

a) Defenisi 
b) Tag frame 
c) Tag frameset 
d) Tag noframe 
e) Tag iframe 

Ceramah, diskusi, problem 
based learning, penugasan 

1 x 60 1 x 60    5%  

10 Pengenalan 
CSS 
 

Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan secara 
umum fungsi dari 
CSS 

- Dapat 
menjelaskan 
dan memahami 
tujuan dan 
fungsi CSS 

- Dapat 
mengimplemen
tasikan perintah 
CSS dalam html 

a) Sejarah, defenisi, 
kelebihan 

b) Struktur penulisan 
css, jenis selector 
css 

c) Penempatan kode 
css dalam html 

Ceramah, diskusi, problem 
based learning, penugasan 

1 x 60 1 x 60      

11 Property 
CSS dan 
Value 
 

Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan bagian 
dari property CSS 
dan Value 

- Dapat 
menjelaskan 
dan memahami 
bagian dari 
property CSS 
dan Value 

- Dapat 
memformat 
dan tampilan 
web page 

a) Defenisi 
b) Jenis dan Fungsi (All 

Background 
Properties, All 
Border Properties, 
All Font Properties, 
All Margin 
Properties, All 
Padding Properties) 
 

Ceramah,  
problem based learning, 
penugasan 
 

1 x 60 1 x 60    5%  



 

12 Property 
CSS dan 
Value 
Lanjutan 
 

Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan bagian 
dari property CSS 
dan Value 

- Dapat 
menjelaskan 
dan memahami 
bagian dari 
property CSS 
dan Value 

- Dapat 
memformat 
dan tampilan 
web page 
 

a) Defenisi 
b) Jenis dan Fungsi 

(Properti Lebar & 
Tinggi, All Text 
Properties, All Table 
Properties, All List 
Properties) 

Tugas merancang dan 
mendesain halaman web 
page  

1 x 60 1 x 60    10%  

13 Pengenalan 
Javascript 
 

Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan secara 
umum fungsi dari 
javascript 

- Dapat 
menjelaskan 
dan memahami 
tujuan dan 
fungsi javascript 

- Dapat 
mengimplemen
tasikan perintah 
javascript 

a) Sejarah, Defenisi, 
kelebihan dan 
kelemahan 

b)  Struktur Javascript 
c) Skrip Javascript 
d) Document Object 

Model (DOM) 
e) Popup Boxes 

(Jendela Dialog) 
f) Event 
g) Date 
h) Variabel 
i) Tipe data 
j) Operator 

Ceramah, diskusi, problem 
based learning, penugasan 

1 x 60 1 x 60    10%  

14 Fungsi dan 
Struktur 
Kendali 
pada 
javascript 

Mahasiswa mampu 
dan memahami 
fungsi dan struktur 
kendali pada 
javascript 

- Dapat 
menjelaskan 
dan memahami 
perintah 
function 

a) Fungsi (function) 
b) Struktur Kendali: 

Kondisi 
(if,switch/case), 
Perulangan (for, 

Ceramah, diskusi, problem 
based learning, penugasan 

1 x 60 1 x 60    10%  



- Dapat 
menjelaskan 
dan memahami 
perintah 
Kondisi 

- Dapat 
Menjelaskan 
dan memahami 
perintah 
perulangan 

while, do/while, 
foreach) 

 

15 Struktur 
Data Array 
pada 
javascript 

Mahasiswa mampu 
dan memahami 
fungsi dan tujuan 
dari struktur data 
array pada javascript 

- Dapat 
menjelaskan 
dan memahami 
perintah 
struktur data 
array 

- Dapat 
mengimplemen
tasikan perintah 
struktur data 
array pada 
javascript 

a) Defenisi 
b) Struktur Array 

Ceramah, diskusi, problem 
based learning, penugasan 

1 x 60 1 x 60    5%  

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 1 x 60 1 x 60  
 

 


