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Mata Kuliah Prasyarat :  - 
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A. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah : 

1. Ranah Sikap 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (S1). 

b. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik (S3). 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila 

(S6). 

d. Menunjukkan sikap professional atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S10). 

 

2. Ranah Keterampilan Umum 

a. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (KU1). 
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b. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya 

dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir (KU2). 

c. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap 

informasi dan data (KU3). 

 

3. Ranah Keterampilan Khusus 

a. Mampu merumuskan gejala dan masalah fisis melalui analisis berdasarkan hasil observasi dan eksperimen (KK1) 

b. Mampu menghasilkan model matematika atau model fisis yang sesuai dengan hipotesis atau prakiraan dampak dari fenomena yang 

menjadi subyek pembahasan (KK2). 

c. Mampu memprediksi potensi penerapan perilaku fisis dalam teknologi (KK4). 

d. Menghasilkan karya ilmiah sains fisika dan aplikasinya terkait pengelolaan hutan hujan tropis (KK7). 

 

4. Ranah Pengetahuan 

a. Menguasai prinsip dan aplikasi fisika matematika, fisika komputasi dan instrumentasi (P2). 

b. Menguasai pengetahuan tentang teknologi yang berdasarkan fisika dan penerapannya (P3). 

c. Menguasai terapan fisika dalam bidang keahlian, meliputi ilmu komputer, geofisika, fisika medis, oseanografi fisis, dan fisika material 

(P4). 

 

B. Capaian Pembelajaran MK :  

Mahasiswa mampu menggunakan konsep teoritis dan praktis pada bidang ilmu komputer sehingga mahasiswa memiliki kompetensi 

(1)kognitif, yakni memahami dan menjelaskan dasar-dasar ilmu komputer baik secara aktif maupun pasif, (2)psikomotorik, yakni 

memilih dan melaksanakan langkah-langkah prosedural  sesuai dengan topik ataupun permasalahan yang ada pada bidang ilmu 

komputer, (3)afektif, yakni menunjukkan sikap profesional sebagai mahasiswa dalam kemampuan hard skill maupun soft skill. 
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C. PIP Unmul yang di Integrasikan :  

Menghasilkan karya ilmiah sains dalam bidang ilmu komputer dan aplikasinya terkait pengelolaan hutan hujan tropis. 

 

D. Deskripsi Mata Kuliah :  

Mata kuliah ini membahas tentang dasar sistem komputer, arsitektur komputer, aritmatika komputer, pengantar linux, logika, dasar 

algoritma, dasar pemrograman fortran. 

 

E. Daftar Referensi  :  

1.  Mustafa El Baar, Fundamentals of Computer, 2005, Willey Press. 

2.  Morris Mano, Logic and Computer Design Fundaentals, 2007, Willey Press. 
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PENGANTAR ILMU KOMPUTER  

Pertemuan 

Ke 

Kemampuan khusus 

(Sub-CPMK) 
Indikator 

Materi Pokok 

(Bahan Kajian) 

Metode /Model 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Penilaian 
Bobot Referensi 

Jenis Kriteria 

1-2 Mahasiswa 

memahami tentang 

sistem komputer. 

 Mampu 

mengetahui 

sejarah komputer. 

 Mampu 

mengetahui sistem 

arsitektur 

komputer. 

 Sejarah Komputer. 

 Arsitektur Komputer. 

 Kemampuan 

Komputer. 

Metode Ceramah Plus 

(Sistem pengajaran 

dengan menggunakan 

ceramah lisan dan 

disertai dengan metode 

diskusi). 

Mahasiswa  

menyimak penjelasan 

dan mendiskusikan 

sistem komputer. 

Tes tertulis, 

uraian 

subyektif 

Ketepatan 

menjelaskan 

sistem 

komputer. 

28,57% Buku : 1,2 

3-4 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan tentang 

dasar sistem operasi 

linux. 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

tentang: 

 Dasar Penggunaan 

OS Linux. 

 Perintah Dasar 

Linux. 

 Implementasi OS 

Linux untuk 

pemrograman. 

 Dasar Sistem Operasi 

Linux. 

 Perintah Dasar Linux. 

 Implementasi Linux. 

Metode Ceramah Plus 

(Sistem pengajaran 

dengan menggunakan 

ceramah lisan dan 

disertai dengan metode 

diskusi). 

Mahasiswa  

menyimak penjelasan 

dan mendiskusikan 

tentang dasar sistem 

operasi linux. 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

Ketepatan 

menjelaskan 

tentang dasar 

sistem operasi 

linux. 

28,57% Buku : 1,2 

5 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan tentang 

logika. 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

tentang: 

 Representasi 

digital komputer. 

 Sistem Bilangan. 

 Operasi 

 Representasi digital 

komputer. 

 Sistem Bilangan. 

 Operasi Aritmatika. 

Metode Ceramah Plus 

(Sistem pengajaran 

dengan menggunakan 

ceramah lisan dan 

disertai dengan metode 

diskusi beserta tanya 

jawab tentang arsitektur 

Mahasiswa  

menyimak penjelasan 

dan mendiskusikan 

konsep tentang logika. 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

Ketepatan 

menjelaskan 

tentang logika. 

14,28% Buku : 1,2 
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Aritmatika. dari mikrokontroler. 

6-7 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

gerbang logika dan 

aplikasinya. 

 

 Mampu 

menjelaskan 

gerbang logika 

biner. 

 Mampu 

memahami 

tentang memori. 

 Mampu 

menjelaskan 

tentang kombinasi 

gerbang logika. 

 Gerbang Logika. 

 Kombinasi Gerbang 

Logika. 

 Memori. 

Metode Ceramah Plus 

(Sistem pengajaran 

dengan menggunakan 

ceramah lisan dan 

disertai dengan metode 

diskusi beserta tanya 

jawab tentang bagian 

hardware 

mikrokontroler) 

Mahasiswa  

menyimak penjelasan 

dan mendiskusikan 

konsep tentang 

gerbang logika dan 

aplikasinya. 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

Ketepatan 

menjelaskan 

tentang gerbang 

logika dan 

aplikasinya. 

28,57% Buku : 1,2 

8 Ujian Tengah Semester (UTS) 

9 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan tentang 

pengantar algoritma. 

 

 Mampu 

menjelaskan dasar 

dari algoritma. 

 Mampu 

menjelaskan 

tentang sistem 

algoritma. 

 Dasar Algoritma. 

 Sistem Algoritma. 

Metode Ceramah Plus 

(Sistem pengajaran 

dengan menggunakan 

ceramah lisan dan 

disertai dengan metode 

diskusi beserta tanya 

jawab tentang pengantar 

algoritma). 

Mahasiswa  

menyimak penjelasan 

dan mendiskusikan 

konsep tentang 

pengantar algoritma. 

 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

pengantar 

algoritma. 

 

14,28% Buku : 1,2 

10-11 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan tentang 

penyajian dan metode 

algoritma. 

 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

tentang: 

 Penyajian sistem 

algoritma, 

 Metode alur 

algoritma. 

 Penyajian sistem 

algoritma, 

 Metode alur 

algoritma. 

Metode Ceramah Plus 

(Sistem pengajaran 

dengan menggunakan 

ceramah lisan dan 

disertai dengan metode 

diskusi beserta tanya 

jawab tentang penyajian 

Mahasiswa  

menyimak penjelasan 

dan mendiskusikan 

konsep tentang 

tentang penyajian dan 

metode algoritma. 

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

Ketepatan 

menjelaskan 

tentang tentang 

penyajian dan 

metode 

algoritma. 

28,57% Buku : 1,2 
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dan metode algoritma). 

12 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan 

pengantar 

pemrograman. 

 

 Mampu 

menjelaskan 

tentang dasar 

pemrograman. 

 Mampu 

menjelaskan 

tentang alur 

pemrograman. 

 

 Dasar Pemrograman. 

 Alur Pemrograman. 

Metode Ceramah Plus 

(Sistem pengajaran 

dengan menggunakan 

ceramah lisan dan 

disertai dengan metode 

diskusi beserta tanya 

jawab tentang pengantar 

pemrograman. 

Mahasiswa  

menyimak penjelasan 

dan mendiskusikan 

konsep tentang 

pengantar 

pemrograman.  

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

pengantar 

pemrograman. 

14,28% Buku: 1,2 

13-15 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menguasai tentang 

program Fortran. 

 

 Mampu 

menjelaskan 

tentang 

perumusan 

masalah. 

 Mampu menyusun 

algoritma. 

 Mampu membuat 

diagram alir. 

 Mampu 

menjelaskan 

tentang 

pengkodean 

program fortran 

 JFET. 

 Lengkung ciri statik. 

 Penyusunan algoritma. 

 Pembuatan Diagram 

Alir. 

 Pengkodean Program 

fortran 

Metode Ceramah Plus 

(Sistem pengajaran 

dengan menggunakan 

ceramah lisan dan 

disertai dengan metode 

diskusi beserta tanya 

jawab tentang tentang 

program Fortran. 

Mahasiswa  

menyimak penjelasan 

dan mendiskusikan 

konsep tentang 

program Fortran.  

Tertulis, 

uraian 

subyektif 

Ketepatan 

menjelaskan 

tentang program 

Fortran. 

28,57% Buku: 1,2 

16 UAS         
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Skema Penilaian 

1. Afektif  = 10% 

2. UTS   = 40% 

3. UAS  = 50% 

 

 

Mengetahui,  

Koordinator Program Studi Geofisika 
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