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Deskripsi Mata Kuliah: 
Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep perancangan program, pengembangan pseudocode dengan struktur kendali pemilihan dan pengulangan,  analisis 
masalah, merancang solusi dan pengembangan pseudocode, pengembangan pseudocode dengan struktur kendali pemilihan, pengembangan pseudocode dengan 
struktur kendali pengulangan, modularitas dan komunikasi data, kohesi dan coupling, implementasi rancangan ke dalam bahasa pemrograman, konsep 
pemrograman berorientasi objek, membuat  class, method dan object sederhana, penerapan konsep enkapsulasi dan inheritansi, dan pembuatan program dengan 
bahasa pemrograman berorientasi objek. 

 

Kompetensi Standar Mata Kuliah : 
1. Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan konsep perancangan program.  
2. Mahasiswa mampu melakukan analisis masalah, merancang solusi pemecahan masalah  dengan pemrograman terstruktur dan berorientasi objek. 
3. Mahasiswa mampu membuat program baik dengan pemrograman terstruktur maupun pemrograman berorientasi objek. 

 
 
Uraian Pembahasan : 

Pertemuan Kompetensi Dasar 
Pokok 

Bahasan 
Pengalaman Belajar Metode Pembelajaran 

1 Mahasiswa memahami dan dapat 

menjelaskan konsep perancangan 

program 

Konsep 
perancangan 
program 

Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan  tentang permasalahan 

terkait perangkat lunak (program), program dan faktor kualitas program, software 
development life cycle, fakta dalam pembangunan program, metodologi 
perancangan program, teknik pemrograman, paradigma bahasa pemrograman dan 
kriteria bahasa pemrograman 

Tatap muka dengan metode ceramah 

dan diskusi 

2 Mahasiswa memahami algoritma dan 
pemrograman 

 

Algoritma dan 
Pemrograman 
 

Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang tahapan 

pembangunan program, pengenalan algoritma, cara menyajikan algoritma, data 
program dan elemen-elemen program 
 Tugas 1 : Membuat pseudocode & flowchart untuk menghasilkan 1 liter 

air dengan menggunakan tabung dengan ukuran 3 liter dan 5 liter.  

Tatap muka dengan metode ceramah 
dan diskusi 

 

 
 



 

KONTRAK PERKULIAHAN 

JENJANG STRATA SATU STMIK NUSA MANDIRI 
 
 

 2 

 
Pertemuan Kompetensi Dasar Pokok 

Bahasan 
Pengalaman Belajar Metode Pembelajaran 

3 Mahasiswa dapat menerapkan tahapan 
membuat program 

Tahapan 
Pembangunan 
Program  

Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan definisi masalah, outline 

solusi, pengembangan outline ke dalam algoritma, melakukan test terhadap 
algoritma, pemeriksaan algoritma, dan memindahkan algoritma ke dalam bahasa 
pemrograman 

 Latihan 1 : Membuat pseuducode, flowchart dan program  untuk 
menentukan biaya potong rumput. 

 Latihan 2 : Membuat pseuducode, flowchart dan program  untuk 
menentukan jumlah ubin uang harus dibeli 

 Tugas 2 : Membuat pseuducode, flowchart dan program  untuk 
menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima 
atau bukan dan  apakah tahun yang diinput merupakan tahun 
kabisat 

Tatap muka dengan metode ceramah 
dan project based learning 

4 Mahasiswa memahami dan mampu 
mengembangkan algoritma dengan 
struktur control pemilihan 

Pengembangan 
Pseudocode 
Struktur Kontrol 
Pemilihan 

 

Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan definisi struktur kendali 
pemilihan, pseudocode struktur kendali pemilihan, dan desk checking 
struktur pemilihan.  

 Latihan 3 :  Membuat pseuducode, flowchart dan program untuk   
menentukan wujud air pada temperatur dan tekanan yang diinput. 

 Tugas 3 : Membuat pseuducode, flowchart dan program  untuk 
menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan menghitung 
ekivalensi bilangan dalam  detik menjadi  berapa hari, jam berapa 
menit dan berapa detik 

Tatap muka dengan metode 
ceramah dan project based 
learning 

5 Mahasiswa memahami dan mampu 
mengembangkan algoritma dengan 
struktur control perulangan 

Pengembangan 
pseudocode 
dengan struktur 
kendali 
pengulangan 

Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan definisi struktur kendali 
pengulangan, jenis struktur kendali pengulangan, pseudocode struktur 
kendali pengulangan, desk checking struktur kendali pengulangan 

 Latihan 4 :  Membuat pseuducode, flowchart dan program untuk 
membuat deret angka sesuai pola 

 Tugas 4 : Membuat pseuducode, flowchart dan program untuk 
menentukan membuat deret angka sesuai pola 

Tatap muka dengan metode 
ceramah dan project based 
learning 
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Pertemuan Kompetensi Dasar Pokok 
Bahasan 

Pengalaman Belajar Metode Pembelajaran 

6 Mahasiswa memahami konsep kohesi 
dan coupling dalam modular 
programming dan mampu menerapkan 
pseudocode ke dalam bahasa 
pemrograman terstruktur 

Modularisasi & 
Komunikasi Antar 
Modul 

 

Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan definisi kohesi dalam 
modular programming, macam-macam kohesi modul, contoh kohesi modul, 
definisi coupling pada modular programming, dan macam-macam kopling 
antar modul. 

 Latihan 5 : Buatlah pseudocode, plowchart dan program untuk 
menampilkan menu untuk menghitung luas bangun ruang seperti : 
persegi panjang, segitiga dan bujur sangkar   

 Tugas 5 : Merancang program untuk menampilkan bilangan 
faktorial, fibonancii dan konversi angka ke dalam bentuk kalimat 

Tatap muka dengan metode 
ceramah dan project based 
learning 

7 Mahasiswa mampu menjelaskan 
konsep program dengan menekankan 
pemrograman terstruktur, desain 
modular dan pseudocode 

Review Materi Mahasiswa mampu menerapkan pseudocode ke dalam bahasa 
pemrograman terstruktur.  

Tatap muka dengan metode 
ceramah dan project based 
learning 

8 UTS 

9 Mahasiswa memahami dan mampu 
algoritma untuk masalah bisnis 

Algoritma Untuk 
Masalah BIsnis 

Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan struktur program, struktur 

chart, membuat laporandengan page break, contoh algoritma penyelesaian. 

 Tugas 6 : Membuat program lengkap dengan pseudocode dan flowchart 
untuk menampilkan daftar gaji gaji karyawan 

Tatap muka dengan metode ceramah 
dan project based learning 

10 Mahasiswa merancangan program untuk 
masalah bisnis 

Perancangan 
Program Untuk 
Masalah Bisnis 

Mahasiswa mampu menerapkan teknik perancangan program berorientasi 

bisnis : 
– Teknik Perancangan File/ Database dalam bentuk spesifikasi file 
– Teknik Perancangan Program dalam bentuk spesifikasi program 

Tatap muka dengan metode ceramah 
dan project based learning 

11 Mahasiswa memahami dan mampu 
menjelaskan konsep pemrograman 
berorientasi objek 

Konsep 
Pemrograman 
Berorientasi 
Objek 

Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan definisi pemrograman 
berorientasi objek, definisi objek, karakteristik objek, class, karakteristik oop, 
perbandingan pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi 
objek. 

Tatap muka dengan metode 
ceramah dan diskusi 

12 Mahasiswa dapat menerapkan tahapan 
perancangan berorientasi objek 

Tahapan 
Perancangan 
Berorientasi 
Objek 

Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tahapan perancangan 
program berorientasi objek. 

 Tugas 7 : Membuat program untuk menentukan luas sawah yang 
berbentuk segitiga 

Tatap muka dengan metode 
ceramah dan project based 
learning 
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Pertemuan Kompetensi Dasar Pokok 
Bahasan 

Pengalaman Belajar Metode Pembelajaran 

13 Mahasiswa dapat merancang 
pemrograman berorientasi objek untuk 
multi kelas 

Perancangan 
Berorientasi 
Objek Untuk Multi 
Kelas 

 

Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang hubungan antar 

kelas, inheritansi dan polimorfisme. 

 

Tatap muka dengan metode 
ceramah dan project based 
learning 

14 Mahasiswa mampu mengimplementasikan 
algoritma ke dalam bahasa pemrograman 
berorientasi objek 

Implementasi 
Algoritma Ke 
Dalam Bahasa 
Pemrograman 
Berorientasi 
Objek 

Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan  bahasa pemrograman yang 

mendukung OOP, implementasi OOP dengan C++ dan impelementasi OOP 
dengan Java 

Tatap muka dengan metode 
ceramah dan project based 
learning 

15 Mahasiswa memahami dan mampu 
membangun program berorientasi objek 

Review Materi Mahasiswa mampu menerapkan pseudocode ke dalam bahasa 
pemrograman teberorientasi objek 

Diskusi 

16 UAS 
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TEKNIS PERKULIAHAN : 
 
Jumlah Pertemuan : 14  pertemuan x 3 sks ( 1 sks =  45 menit) 
   
Bentuk/Metode Pembelajaran: Tatap muka dengan metode ceramah, diskusi, dan project based learning 
 
Sistem pengujian : Mata kuliah bersifat teori dilakukan penilaian hasil tugas-tugas yang  yang diberikan baik secara individu maupun kelompok 
 
Pengelompokan Mahasiswa : Pengelompokkan tergantung bobot tugas 
 

 
 
KEHADIRAN 
Ketentuan : 14 pertemuan tatap muka atau minimal kehadiran 75%  
 
Keterangan : 1.    Jumlah absensi menentukan kelulusan dan penilaian  

2. Ijin / ketidakhadiran harus disertai keterangan resmi 
3. Keterlambatan pada perkuliahan ini yang ditolelir adalah 15 menit dari jadwal kuliah; lebih dari waktu tersebut tetap 

diperkenankan masuk kelas tetapi tidak diperhitungkan sebagai kehadiran. 
 

 

 

 

 



 

KONTRAK PERKULIAHAN 

JENJANG STRATA SATU STMIK NUSA MANDIRI 
 
 

 6 

DAFTAR ACUAN PRAKTEK DAN PENUGASAN 

Pert. 
SAP 
ke 

Tujuan Praktek / 
Tugas 

Objek 
Garapan/ 

Pokok 
Bahasan 

Yang dikerjakan  dan  
Batasan-Batasan 

Metode Cara dan Bahan/Alat 
Pengerjaan 

Keluaran Durasi Waktu Tempat Indikator 
Penilaian 

2 Mahasiswa 
memahami 
algoritma dan 
pemrograman 
 

Analisis 
masalah, 
merancang 
solusi dan 
pengembanga
n pseudocode 
sederhana 

Membuat pseudocode 
& flowchart untuk 
menghasilkan 1 liter air 
dengan menggunakan 
tabung dengan ukuran 
3 liter dan 5 liter. 

1) Pengerjaan latihan dilakukan 
secara individu.  

2) Langkah pengerjaan latihan: 
a) Definisi Masalah  
b) Outline Solusi 
c) Pengembangan outline ke 

dalam algoritma  
d) Melakukan test terhadap 

algoritma  
e) Pemeriksaan Algoritma 

Tugas dibuat pada 
kertas folio bergaris 
dengan menggunakan 
bolpoint.  

 
 

Tugas 
dikumpulkan pada 
saat pertemuan 3. 
Bagi mahasiswa 
yang tidak 
mengumpulkan 
tugas maka tidak 
mendapat nilai 
tugas 1 (tidak ada 
sistem susulan). 

Rumah Kesesuaian 
dengan solusi 
pemecahan 
masalah 

 

3 Mahasiswa 
dapat 
menerapkan 
tahapan 
membuat 
program 

Tahapan 
Pembangunan 
Program  

 

1) Membuat 
pseuducode, 
flowchart dan 
program  untuk 
menentukan biaya 
potong rumput. 

2) Membuat 
pseuducode, 
flowchart dan 
program  untuk 
menentukan jumlah 
ubin uang harus 
dibeli 

 
 

1) Pengerjaan latihan 
dilakukan secara individu.  

2) Langkah pengerjaan latihan: 
a) Definisi Masalah  
b) Outline Solusi 
c) Pengembangan outline 

ke dalam algoritma  
d) Melakukan test terhadap 

algoritma  
e) Pemeriksaan Algoritma 
f) Pemindahan Algoritma 

Ke Dalam Bahasa 
Pemrograman 

Pseudocode, flowchart 
dan program  
 
 
 

 
 

Latihan dikerjakan 
dalam waktu 45 
menit. 
 

Kelas 
 

Sesuai dengan 
tahapan 
pembangunan 
program dan 
solusi 
pemecahan 
masalah 
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Pert. 
SAP 
ke 

Tujuan Praktek / 
Tugas 

Objek 
Garapan/ 

Pokok 
Bahasan 

Yang dikerjakan  dan  
Batasan-Batasan 

Metode Cara dan Bahan/Alat 
Pengerjaan 

Keluaran Durasi Waktu Tempat Indikator 
Penilaian 

3 Mahasiswa 
dapat 
menerapkan 
tahapan 
membuat 
program 

Tahapan 
Pembangunan 
Program  

 

Membuat pseuducode, 
flowchart dan program  
untuk menentukan 
apakah suatu bilangan 
merupakan bilangan 
prima atau bukan dan  
apakah tahun yang 
diinput merupakan 
tahun kabisat 

1) Pengerjaan latihan 
dilakukan secara individu.  

2) Langkah pengerjaan latihan: 
a) Definisi Masalah  
b) Outline Solusi 
c) Pengembangan outline 

ke dalam algoritma  
d) Melakukan test terhadap 

algoritma  
e) Pemeriksaan Algoritma 
f) Pemindahan Algoritma 

Ke Dalam Bahasa 
Pemrograman 

Tugas dibuat pada 
kertas dengan 
menggunakan bolpoint.  
Tugas dibuat pada 
kertas folio bergaris 
dengan menggunakan 
bolpoint.  

 

Tugas 
dikumpulkan pada 
saat pertemuan 4. 
Bagi mahasiswa 
yang tidak 
mengumpulkan 
tugas maka tidak 
mendapat nilai 
tugas 2 (tidak ada 
sistem susulan). 

Rumah Sesuai dengan 
tahapan 
pembangunan 
program dan 
solusi 
pemecahan 
masalah 

 

4 Mahasiswa 
memahami dan 
mampu 
mengembangkan 
algoritma dengan 
struktur control 
pemilihan 

Pengembangan 
Pseudocode 
Struktur Kontrol 
Pemilihan 

 

Membuat pseuducode, 
flowchart dan program 
untuk   menentukan 
wujud air pada 
temperatur dan tekanan 
yang diinput. 
 

1) Pengerjaan latihan 
dilakukan secara individu.  

2) Langkah pengerjaan latihan: 
a) Definisi Masalah  
b) Outline Solusi 
c) Pengembangan outline 

ke dalam algoritma  
d) Melakukan test terhadap 

algoritma  
e) Pemeriksaan Algoritma 
f) Pemindahan Algoritma 

Ke Dalam Bahasa 
Pemrograman  

Pseudocode, flowchart 
dan program  
 
 
 

 
 

Latihan dikerjakan 
dalam waktu 45 
menit. 
 

Kelas 
 

Sesuai dengan 
tahapan 
pembangunan 
program dan 
solusi 
pemecahan 
masalah 
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Pert. 
SAP 
ke 

Tujuan Praktek / 
Tugas 

Objek 
Garapan/ 

Pokok 
Bahasan 

Yang dikerjakan  dan  
Batasan-Batasan 

Metode Cara dan Bahan/Alat 
Pengerjaan 

Keluaran Durasi Waktu Tempat Indikator 
Penilaian 

4 Mahasiswa 
memahami dan 
mampu 
mengembangkan 
algoritma dengan 
struktur control 
pemilihan 

Pengembangan 
Pseudocode 
Struktur Kontrol 
Pemilihan 

 

Membuat pseuducode, 
flowchart dan program  
untuk menentukan akar-
akar persamaan kuadrat 
dan menghitung 
ekivalensi bilangan dalam  
detik menjadi  berapa 
hari, jam berapa menit 
dan berapa detik 

1) Pengerjaan latihan 
dilakukan secara individu.  

2) Langkah pengerjaan latihan: 
a) Definisi Masalah  
b) Outline Solusi 
c) Pengembangan outline 

ke dalam algoritma  
d) Melakukan test terhadap 

algoritma  
e) Pemeriksaan Algoritma 
f) Pemindahan Algoritma 

Ke Dalam Bahasa 
Pemrograman 

Tugas dibuat pada 
kertas dengan 
menggunakan bolpoint.  
Tugas dibuat pada 
kertas folio bergaris 
dengan menggunakan 
bolpoint.  

 

Tugas 
dikumpulkan pada 
saat pertemuan 5. 
Bagi mahasiswa 
yang tidak 
mengumpulkan 
tugas maka tidak 
mendapat nilai 
tugas 3 (tidak ada 
sistem susulan). 

Rumah Sesuai dengan 
tahapan 
pembangunan 
program dan 
solusi 
pemecahan 
masalah 
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Pert. 
SAP 
ke 

Tujuan Praktek / 
Tugas 

Objek 
Garapan/ 

Pokok 
Bahasan 

Yang dikerjakan  dan  
Batasan-Batasan 

Metode Cara dan Bahan/Alat 
Pengerjaan 

Keluaran Durasi Waktu Tempat Indikator 
Penilaian 

5 Mahasiswa 
memahami dan 
mampu 
mengembangkan 
algoritma dengan 
struktur control 
perulangan 

Pengembangan 
Pseudocode 
Struktur Kontrol 
Perulangan 

 

Membuat pseuducode, 
flowchart dan program 
untuk membuat deret 
angka sesuai pola 

 

3) Pengerjaan latihan 
dilakukan secara individu.  

4) Langkah pengerjaan latihan: 
g) Definisi Masalah  
h) Outline Solusi 
i) Pengembangan outline 

ke dalam algoritma  
j) Melakukan test terhadap 

algoritma  
k) Pemeriksaan Algoritma 
l) Pemindahan Algoritma 

Ke Dalam Bahasa 
Pemrograman 

Pseudocode, flowchart 
dan program  
 
 
 

 
 

Latihan dikerjakan 
dalam waktu 45 
menit. 
 

Kelas 
 

Sesuai dengan 
tahapan 
pembangunan 
program dan 
solusi 
pemecahan 
masalah 
 

5 Mahasiswa 
memahami dan 
mampu 
mengembangkan 
algoritma dengan 
struktur control 
perulangan 

Pengembangan 
Pseudocode 
Struktur Kontrol 
Perulangan 

 

Membuat pseuducode, 
flowchart dan program 
untuk menentukan 
membuat deret angka 
sesuai pola 

1) Pengerjaan latihan 
dilakukan secara individu.  

2) Langkah pengerjaan latihan: 
a) Definisi Masalah  
b) Outline Solusi 
c) Pengembangan outline 

ke dalam algoritma  
d) Melakukan test terhadap 

algoritma  
e) Pemeriksaan Algoritma 
f) Pemindahan Algoritma 

Ke Dalam Bahasa 
Pemrograman 

Tugas dibuat pada 
kertas dengan 
menggunakan bolpoint.  
Tugas dibuat pada 
kertas folio bergaris 
dengan menggunakan 
bolpoint.  

 

Tugas 
dikumpulkan pada 
saat pertemuan 6. 
Bagi mahasiswa 
yang tidak 
mengumpulkan 
tugas maka tidak 
mendapat nilai 
tugas 4 (tidak ada 
sistem susulan). 

Rumah Sesuai dengan 
tahapan 
pembangunan 
program dan 
solusi 
pemecahan 
masalah 
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Pert. 
SAP 
ke 

Tujuan Praktek / 
Tugas 

Objek 
Garapan/ 

Pokok 
Bahasan 

Yang dikerjakan  dan  
Batasan-Batasan 

Metode Cara dan Bahan/Alat 
Pengerjaan 

Keluaran Durasi Waktu Tempat Indikator 
Penilaian 

6 Mahasiswa 
memahami dan 
mampu membuat 
program modular 
dengan konsep 
Loose Coupling, 
High Cohesion 

Modularisasi & 
Komunikasi 
Antar Modul 

 

Buatlah pseudocode, 
plowchart dan program 
untuk menampilkan menu 
untuk menghitung luas 
bangun ruang seperti : 
persegi panjang, segitiga 
dan bujur sangkar   

1) Pengerjaan latihan 
dilakukan secara individu.  

2) Langkah pengerjaan latihan: 
a) Definisi Masalah  
b) Outline Solusi 
c) Pengembangan outline 

ke dalam algoritma  
d) Melakukan test terhadap 

algoritma  
e) Pemeriksaan Algoritma 
f) Pemindahan Algoritma 

Ke Dalam Bahasa 
Pemrograman 

Pseudocode, flowchart 
dan program  
 
 
 

 
 

Latihan dikerjakan 
dalam waktu 45 
menit. 
 

Kelas 
 

Sesuai dengan 
tahapan 
pembangunan 
program dan 
solusi 
pemecahan 
masalah 
 

6 Mahasiswa 
memahami dan 
mampu membuat 
program modular 
dengan konsep 
Loose Coupling, 
High Cohesion 

Modularisasi & 
Komunikasi 
Antar Modul 

 

Merancang program 
untuk menampilkan 
bilangan faktorial, 
fibonancii dan konversi 
angka ke dalam bentuk 
kalimat 

1) Pengerjaan latihan 
dilakukan secara individu.  

2) Langkah pengerjaan latihan: 
g) Definisi Masalah  
h) Outline Solusi 
i) Pengembangan outline 

ke dalam algoritma  
j) Melakukan test terhadap 

algoritma  
k) Pemeriksaan Algoritma 

Pemindahan Algoritma Ke 
Dalam Bahasa Pemrograman 

Tugas dibuat pada 
kertas dengan 
menggunakan bolpoint.  
Tugas dibuat pada 
kertas folio bergaris 
dengan menggunakan 
bolpoint.  

 

Tugas 
dikumpulkan pada 
saat pertemuan 9. 
Bagi mahasiswa 
yang tidak 
mengumpulkan 
tugas maka tidak 
mendapat nilai 
tugas 5 (tidak ada 
sistem susulan). 

Rumah Sesuai dengan 
tahapan 
pembangunan 
program dan 
solusi 
pemecahan 
masalah 
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Pert. 
SAP 
ke 

Tujuan Praktek / 
Tugas 

Objek 
Garapan/ 

Pokok 
Bahasan 

Yang dikerjakan  dan  
Batasan-Batasan 

Metode Cara dan Bahan/Alat 
Pengerjaan 

Keluaran Durasi Waktu Tempat Indikator 
Penilaian 

9 Mahasiswa 
memahami dan 
mampu algoritma 
untuk masalah 
bisnis 

Algoritma Untuk 
Masalah BIsnis 

 

Membuat program 
lengkap dengan 
pseudocode dan flowchart 
untuk menampilkan daftar 
gaji gaji karyawan 

1) Pengerjaan latihan 
dilakukan secara individu.  

2) Langkah pengerjaan latihan: 
a) Definisi Masalah  
b) Outline Solusi 
c) Pengembangan outline 

ke dalam algoritma  
d) Melakukan test terhadap 

algoritma  
e) Pemeriksaan Algoritma 
f) Pemindahan Algoritma 

Ke Dalam Bahasa 
Pemrograman 

Tugas dibuat pada 
kertas dengan 
menggunakan bolpoint.  
Tugas dibuat pada 
kertas folio bergaris 
dengan menggunakan 
bolpoint.  

 

Tugas 
dikumpulkan pada 
saat pertemuan 
10. Bagi 
mahasiswa yang 
tidak 
mengumpulkan 
tugas maka tidak 
mendapat nilai 
tugas 6 (tidak ada 
sistem susulan). 

Rumah Sesuai dengan 
tahapan 
pembangunan 
program dan 
solusi 
pemecahan 
masalah 

 

12 Mahasiswa dapat 
menerapkan 
tahapan 
perancangan 
berorientasi objek 

Tahapan 
Perancangan 
Berorientasi 
Objek 

 

Membuat program untuk 
menentukan luas sawah 
yang berbentuk segitiga 

1) Pengerjaan latihan 
dilakukan secara individu.  

2) Langkah pengerjaan latihan: 
a) Definisi Masalah  
b) Outline Solusi 
c) Pengembangan outline 

ke dalam algoritma  
d) Melakukan test terhadap 

algoritma  
e) Pemeriksaan Algoritma 
f) Pemindahan Algoritma 

Ke Dalam Bahasa 
Pemrograman 

Tugas dibuat pada 
kertas dengan 
menggunakan bolpoint.  
Tugas dibuat pada 
kertas folio bergaris 
dengan menggunakan 
bolpoint.  

 

Tugas 
dikumpulkan pada 
saat pertemuan 9. 
Bagi mahasiswa 
yang tidak 
mengumpulkan 
tugas maka tidak 
mendapat nilai 
tugas 7 (tidak ada 
sistem susulan). 

Rumah Sesuai dengan 
tahapan 
pembangunan 
program dan 
solusi 
pemecahan 
masalah 
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TUGAS 
 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang 

80 – 100  
(A) 

70  -  79 
(B) 

 56  -  69 
(C) 

31 – 55 
(D) 

0 – 30 
(E) 

1-7 TUGAS: 
1) Menyebutkan identifikasi masalah 

secara lengkap baik input, proses 
dan output. 

2) Mendefinisikan solusi pemecahan 
masalah. 

3) Menyajikan Pseudocode sesuai 
dengan solusi pemecahan 
masalah  

4) Desk checking algoritma. 
 
 
ATTITUDE: 
1) Menyerahkan tugas sesuai selalu 

tepat jadwal. 
2) Selalu bertanggung jawab 

terhadap tugas yang diberikan 
(walaupun tidak hadir, jika kondisi  
memungkinkan). 

3) Berpenampilan dan berperilaku 
sopan. 

TUGAS: 
1) Menyebutkan identifikasi 

masalah dengan baik input, 
proses dan output. 

2) Mendefinisikan solusi 
pemecahan masalah. 

3) Menyajikan Pseudocode sesuai 
dengan solusi pemecahan 
masalah  

4) Tidak ada desk checking 
algoritma. 
 

 
ATTITUDE: 
5) Menyerahkan tugas sesuai 

jadwal. 
6) Selalu bertanggung jawab 

terhadap tugas yang diberikan  
(walaupun tidak hadir, jika 
kondisi memungkinkan). 

7) Berpenampilan dan berperilaku 
sopan. 

 
 
 

TUGAS: 
1) Cukup dalam  identifikasi 

masalah secara lengkap 
baik input, proses dan 
output. 

2) Mendefinisikan solusi 
pemecahan masalah. 

3) Menyajikan Pseudocode 
sesuai dengan solusi 
pemecahan masalah  

4) Desk checking algoritma. 
 
 
ATTITUDE: 
1) Menyerahkan tugas sesuai 

jadwal. 
2) Selalu bertanggung jawab 

terhadap tugas yang 
diberikan (walaupun tidak 
hadir, jika kondisi 
memungkinkan). 

3) Berpenampilan dan 
berperilaku sopan. 

TUGAS: 
1) Kurang dalam identifikasi 

masalah secara lengkap baik 
input, proses dan output. 

2) Kurang mendefinisikan solusi 
pemecahan masalah. 

3) Menyajikan Pseudocode yang 
kurang sesuai dengan solusi 
pemecahan masalah  

4) Desk checking algoritma. 
 
 
ATTITUDE: 
1) Menyerahkan tugas terlambat 

dari  jadwal yang disepakati. 
2) kurang bertanggung jawab 

terhadap tugas yang diberikan. 
3) Berpenampilan dan 

berperilaku kurang  
sopan. 

TUGAS: 
1) Tidak ada identifikasi 

masalah secara lengkap 
baik input, proses dan 
output. 

2) Tidak mendefinisikan solusi 
pemecahan masalah. 

3) Menyajikan Pseudocode 
tidak sesuai  dengan solusi 
pemecahan masalah  

4) Tidak ada Desk checking 
algoritma. 

 
 
 
ATTITUDE: 
1) Menyerahkan tugas sangat 

terlambat dari jadwal yang 
disepakati. 

2) tidak bertanggung jawab 
terhadap tugas yang 
diberikan. 

3) Berpenampilan dan 
berperilaku tidak sopan. 
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KALENDER AKADEMIK* 
1. Pengumpulan Tugas 1  : Pertemuan 3 
2. Pengumpulan Tugas 2  : Pertemuan 4 
3. Pengumpulan Tugas 3  : Pertemuan 5 
4. Pengumpulan Tugas 4  : Pertemuan 6 
5. Pengumpulan Tugas 5  : Pertemuan 9 
6. Pengumpulan Tugas 6  : Pertemuan 10 
7. Pengumpulan Tugas 7  : Pertemuan 13 

 
 

KETENTUAN PENGUMPULAN TUGAS : 
1. Tugas dikumpulkan, sesuai jadwal yang telah ditetapkan 
2. Mahasiswa harus menyerahkan tugasnya sendiri. 
3. Konsekuensi dari keterlambatan pengumpulan tidak ada sistem susulan 

 
SISTEM PENILAIAN 

 
Rumus  Nilai Akhir : 
NILAI AKHIR = Nilai Absensi 10% + Tugas 20% + UTS 30%  + UAS 40%  
Keterangan  : 
(1). Absensi perkuliahan 
(2). Hasil Tugas 
(3). UTS dan UAS 
 
 
 
SKALA PENILAIAN 
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80 -100   = A (SANGAT BAIK ) 
70 - 79    = B (BAIK) 
55 - 69    = C (CUKUP) 
31 - 54    = D (KURANG) 
0  -  30    = E (SANGAT KURANG ) 

 
UJIAN HER 
Ketentuan : 

1. Mahasiswa yang mendapatkan nilai E atau D di wajibkan mengikuti ujian HER 
2. Mahasiswa mendaftar HER dan mendapatkan jadwal ujian HER. 
3. Ujian Her bersifat OCR 

4. Nilai maksimum dari ujian HER adalah B. 
 

Rumus Nilai HER 
(NILAI AKHIR  x 30 % + NILAI UJIAN HER x 70 %).  MAKSIMAL B. 
Nilai yang digunakan dalam KHS adalah nilai terbaik setelah dibandingkan nilai akhir dan nilai ujian her 

 
LAIN – LAIN 
1. Untuk materi perkuliahan bisa di unduh di ruang mahasiswa  dari web: www.bsi.ac.id 

2. Mahasiswa WAJIB membawa Notebook pada saat kuliah 

3. Hal-hal teknis lain akan disampaikan dalam pertemuan tatap muka 

4. Format penyusunan tugas yang bersifat khusus, disesuaikan dengan karakteristik tugas yang akan disampaikan saat pemberian penugasan. 

5. Hal- hal yang perlu ditanyakan harap aktif berkonsultasi dengan dosen mata kuliah 

 

http://www.bsi.ac.id/

