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RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER 
(RPKPS)  

  

Kode / Nama Mata Kuliah : E113205/Algoritma dan Pemrograman Revisi ke  : 2 

Satuan Kredit Semester : 3 SKS Tgl revisi   : 12 Januari 2015 

Jml Jam kuliah dalam seminggu : 3 x 50 menit. Tgl mulai berlaku   : 2 Februari 2015 

   Penyusun  : Zaenal Arifin, M.Eng 

Jml Jam kegiatan laboratorium : 0 Jam Penanggung Jawab Keilmuan  :  

  
Deskripsi Mata kuliah                :  Mata Kuliah Algoritma dan Struktur Data  akan membahas materi tentang algoritma, tipe data, fungsi-fungsi dasar 

algoritma, konsep struktur data, konsep prosedur, seleksi kondisi, counter dan akumulator, array dan fungsi. 

Standar Kompetensi                 : Lulusan mampu dapat merancang sebuah struktur data dengan menyusun dan mengaitkan beberapa tipe data sebagai 

alternative solusi dan permasalahan menyusun pemrograman computer. 

 
 

Pert
emu
an 
ke : 

Kompetensi Dasar Indikator 
 Pokok 

Bahasan/Ma
teri 

Aktifitas 
Pembelajaran 

Criteria Penilaian Bobot Nilai  

Rujukan 

1 Mengenal dasar algoritma 
dan mengimplementasikan 
penulisan teks algoritma. 

 

a. Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
pengertian algoritma 
dan dasar-dasar 
algoritma. 
b.   Mahasiswa 
mampu memberikan 
contoh tentang 
algoritma dan 
kegunaannya 
b. Mahasiswa 
mampu 
mengimplementasika
n aturan penulisan 
teks algoritma. 

 - Pengenalan 
algoritma. 

 - Dasar-dasar 
algoritma. 

 - Aturan 
penulisan teks 
algoritma. 

1. Memperhatikan 
penjelasan dosen. 
2. Membuat contoh 
algoritma suatu 
masalah 
3. Pengembangan 
algoritma dari contoh 
masalah yang 
diberikan. 

a. Presensi 
kehadiran. 
(afeksi) 
b. Keaktifian 
dalam kelas. 
(kognitif) 
c. Isi materi yang 
disampaikan saat 
mahasiswa 
menyampaikan 
pertanyaan/pend
apat.(kognitif) 
d. Tugas : 
    Tugas harian 
pengembangan dari 
contoh masalah 

a. 5% 
b. 10% 
c. 5% 
d. Tugas (40%) 
terdiri dari: 
- Tugas harian 
pengembangan 
contoh soal 
sesuai materi 
(individu).(20%) 
- Tugas 
pembuatan 
program + 
presentasi 
(kelompok) 
(20%) 

[1][2][3] 
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Pert
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an 
ke : 

Kompetensi Dasar Indikator 
 Pokok 

Bahasan/Ma
teri 

Aktifitas 
Pembelajaran 

Criteria Penilaian Bobot Nilai  

Rujukan 

yang telah 
diberikan.(individu)  
(20%) (psikomotor) 

e. UTS Evaluasi 
(20%) 
f. UAS Evaluasi 
(20%) 

2 Mengenal bagan – bagan 
dasar dari flowchart dan 
tipe data (C, C++, C#) 

a. Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
bagan – bagan dari 
flowchart serta 
pemakaiannya. 
b. Mahasiswa 
mampu 
mengkonversikan dari 
suatu algoritma ke 
dalam flowchart. 

 - Konsep dan 
bagan – bagan 
pada flowchart 
dan tipe data. 

 – Menyusun 
flowchart 
berdasarkan 
algoritma yang 
telah 
ditentukan. 

1. Memperhatikan 
penjelasan dosen. 

2. Mengganalia 
bagan – bagan yang 
ada pada flowchart 
dan tipe datanya. 

3. Membuat contoh 
flowchart sederhana. 

4. Pengembangan 
dari contoh flowchart 
sederhana yang 
diberikan. 

5. Tugas/latihan 
pembuatan program 
dengan berbagai 
variable dan berbagai 
tipe data 

a. Presensi 
kehadiran. 
(afeksi) 
b. Keaktifian 
dalam kelas. 
(kognitif) 
c. Isi materi yang 
disampaikan saat 
mahasiswa 
menyampaikan 
pertanyaan/pend
apat.(kognitif) 
d. Tugas : 
    Tugas harian 
pengembangan dari 
contoh flowchart 
yang telah 
diberikan. (individu) 
(20%) (psikomotor) 

a. 5% 
b. 10% 
c. 5% 
d. Tugas terdiri 
dari: 
- Tugas harian 
pengembangan 
contoh soal 
sesuai materi 
(individu).(20%) 
 

[1][2][3] 

3 Memahami fungsi input 
dan output dan 
menerapkan dalam 
pembuatan algoritma 

a. Mahasiswa 
mampu memahami 
fungsi input dan 
output 
b. Menerapkan 
dalam pembuatan 
flowchart dan 
program 

 - Fungsi input 
dan output 

 - Memasukkan 
data 

 - Menampilkan 
hasil 

1. Memperhatikan 
penjelasan dosen 

2. Menganalisa 
fungsi input dan 
output 

3. Membuat contoh 
program sederhana 
dengan input dan 
output yang sudah 
ditentukan 

4. Menganalisa tipe 
data yang ada pada 

a. Presensi 
kehadiran. 
(afeksi) 
b. Keaktifian 
dalam kelas. 
(kognitif) 
c. Isi materi yang 
disampaikan saat 
mahasiswa 
menyampaikan 
pertanyaan/pend
apat.(kognitif) 
d. Tugas : 

a. 5% 
b. 10% 
c. 5% 
d. Tugas (40%) 
terdiri dari: 
- Tugas harian 
pengembangan 
contoh soal 
sesuai materi 
(individu).(20%) 
- Tugas 
pembuatan 
program + 

[1][2] 
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an 
ke : 

Kompetensi Dasar Indikator 
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Bahasan/Ma
teri 
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Pembelajaran 

Criteria Penilaian Bobot Nilai  

Rujukan 

input dan output 
sesuai dengan 
fungsinya 

5. Pengembangan 
dari contoh program 
yang telah diberikan 

6. Tugas/latihan 
membuat system 
dengan tipe data 
input dan output yang 
telah ditentukan + 
presentasi 

    Tugas harian 
pengembangan dari 
contoh program 
sederhana yang 
telah diberikan.  
(20%) (psikomotor) 
  Tugas pembuatan 
program + 
presentasi 
(kelompok) 
(20%).(afeksi dan 
psikomotor) 

presentasi 
(kelompok) 
(20%) 
 

4 Memahami konsep struktur 
dasar runtunan dan 
menerapkan dalam 
pembuatan program 

a. Mahasiswa 
mampu memahami 
konsep struktur dasar 
runtunan 
b. Menerapkan 
dalam pembuatan 
algoritma, flowchart 
dan di 
implementasikan ke 
dalam contoh 
program 

 - Konsep 
struktur dasar 
runtunan 

1. Memperhatikan 
penjelasan dosen 

2. Menganalisa 
struktur dasar 
runtunan (urutan) 

3. Membuat contoh 
program runtunan 
sederhana 

4. Membuat 
program 
pengembangan dari 
contoh soal 
sederhana 

5. Tugas/latihan 
membuat program 
dengan runtunan 
yang telah ditentukan 

a. Presensi 
kehadiran. 
(afeksi) 
b. Keaktifian 
dalam kelas. 
(kognitif) 
c. Isi materi yang 
disampaikan saat 
mahasiswa 
menyampaikan 
pertanyaan/pend
apat.(kognitif) 
d. Tugas : 
    Tugas harian 
pengembangan dari 
contoh program 
sederhana yang 
telah diberikan.  
(20%) (psikomotor) 

a. 5% 
b. 10% 
c. 5% 
d. Tugas (40%) 
terdiri dari: 
- Tugas harian 
pengembangan 
contoh soal 
sesuai materi 
(individu).(20%) 

[1][2] 

5 Memahami konsep struktur 
dasar seleksi kondisi (IF-
ELSE) 

a. Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
konsep struktur dasar 
seleksi kondisi 

 - Konsep dasar 
struktur seleksi 
kondisi 
Struktur IF 

1. Memperhatikan 
penjelasan dosen 

2. Menganalisa 
seleksi dan kondisi 

a. Presensi 
kehadiran. 
(afeksi) 
b. Keaktifian 

a. 5% 
b. 10% 
c. 5% 
d. Tugas 

[1][2][3] 
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Pert
emu
an 
ke : 

Kompetensi Dasar Indikator 
 Pokok 

Bahasan/Ma
teri 

Aktifitas 
Pembelajaran 

Criteria Penilaian Bobot Nilai  

Rujukan 

 dalam pemrograman 

3. Membuat contoh 
program sederhana 
dengan memanggil 
instruksi IF, ELSE 

4. Mengamati hasil 
dari seleksi kondisi 
(INPUT – OUTPUT) 

5. Membuat 
program 
pengembangan dari 
contoh soal 
sederhana 

dalam kelas. 
(kognitif) 
c. Isi materi yang 
disampaikan saat 
mahasiswa 
menyampaikan 
pertanyaan/pend
apat.(kognitif) 
d. Tugas : 
    Tugas harian 
pengembangan dari 
contoh program 
sederhana yang 
telah diberikan.  
(20%) (psikomotor) 

- Tugas harian 
pengembangan 
contoh soal 
sesuai materi 
(individu).(20%) 

6 

Memahami konsep struktur 
dasar seleksi kondisi 
(SWITCH-CASE) 

a. Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
statement yang 
digunakan dalam 
penyeleksian kondisi 
dan menerapkannya 
dalam algoritma 

 - Konsep dasar 
struktur seleksi 
kondisi 
Struktur CASE 

1. Memperhatikan 
penjelasan dosen 

2. Menganalisa 
seleksi dan kondisi 
dalam pemrograman 

3. membuat contoh 
program sederhana 
dengan memanggil 
instruksi (SWITCH-
CASE) 

4. mengamati hasil 
dari seleksi kondisi 
(INPUT – OUTPUT) 

5. Membuat 
program 
pengembangan dari 
contoh soal 
sederhana 

6.  Tugas/latihan 

a. Presensi 
kehadiran. 
(afeksi) 
b. Keaktifian 
dalam kelas. 
(kognitif) 
c. Isi materi yang 
disampaikan saat 
mahasiswa 
menyampaikan 
pertanyaan/pend
apat.(kognitif) 
d. Tugas : 
    Tugas harian 
pengembangan dari 
contoh program 
sederhana yang 
telah diberikan.  
(20%) (psikomotor) 
  Tugas pembuatan 
program + 

a. 5% 
b. 10% 
c. 5% 
d. Tugas (40%) 
terdiri dari: 
- Tugas harian 
pengembangan 
contoh soal 
sesuai materi 
(individu).(20%) 
- Tugas 
pembuatan 
program + 
presentasi 
(kelompok) 
(20%) 

[1][2][3] 
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Rujukan 

membuat program 
dengan kondisi yang 
telah ditentukan(IF-
ELSE + SWITCH – 
CASE) 

presentasi 
(kelompok) 
(20%).(afeksi dan 
psikomotor) 

7 Memahami konsep 
perulangan dengan 
menggunakan counter dan 
akumulator 

(WHILE – DO) 

a. Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
pengertian 
pengulangan proses 
program 

 - Konsep 
struktur dasar 
pengulangan 

 - Struktur FOR 
 - Struktur 

WHILE-DO 

1. Memperhatikan 
penjelasan dosen 

2. Menganalisa 
struktur program 
dengan pengulangan 

3. Membuat contoh 
program sederhana 
dengan 
menggunakan 
instruksi FOR dan 
WHILE-DO 

4. Mengamati alur 
perulangan pada 
contoh program 

5. Membuat 
program 
pengembangan dari 
contoh soal 
sederhana 

6. Tugas/latihan 
membuat program 
dengan alur 
perulangan yang 
telah ditentukan. 

a. Presensi 
kehadiran. 
(afeksi) 
b. Keaktifian 
dalam kelas. 
(kognitif) 
c. Isi materi yang 
disampaikan saat 
mahasiswa 
menyampaikan 
pertanyaan/pend
apat.(kognitif) 
d. Tugas : 
    Tugas harian 
pengembangan dari 
contoh program 
sederhana yang 
telah diberikan.  
(20%) (psikomotor) 

a. 5% 
b. 10% 
c. 5% 
d. Tugas 
- Tugas harian 
pengembangan 
contoh soal 
sesuai materi 
(individu).(20%) 

[1][2][3] 

8 UTS     e. UTS Evaluasi 
(20%) 
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an 
ke : 
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 Pokok 

Bahasan/Ma
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Pembelajaran 

Criteria Penilaian Bobot Nilai  

Rujukan 

9 Memahami konsep 
perulangan dengan 
menggunakan counter dan 
akumulator(REPEAT – 
UNTIL) 

a. Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
dan menerapkan 
konsep kounter dan 
akumulator dalam 
pengulangan proses 

- Struktur 
REPEAT-UNTIL 

1. Memperhatikan 
penjelasan dosen 

2. Menganalisa 
konsep perulangan 
dengan counter dan 
akumulator. 

3. Membuat contoh 
program sederhana 
dengan 
menggunakan 
instruksi REPEAT - 
UNTIL 

4. Mengamati alur 
perulangan pada 
contoh program 

5. Membuat 
program 
pengembangan dari 
contoh soal 
sederhana 

6. Tugas/latihan 
membuat program 
dengan alur 
perulangan yang 
telah ditentukan. 

a. Presensi 
kehadiran. 
(afeksi) 
b. Keaktifian 
dalam kelas. 
(kognitif) 
c. Isi materi yang 
disampaikan saat 
mahasiswa 
menyampaikan 
pertanyaan/pend
apat.(kognitif) 
d. Tugas : 
    Tugas harian 
pengembangan dari 
contoh program 
sederhana yang 
telah diberikan.  
(20%) (psikomotor) 

a. 5% 
b. 10% 
c. 5% 
d. Tugas 
- Tugas harian 
pengembangan 
contoh soal 
sesuai materi 
(individu).(20%) 

[1][2] 

10 Memahami konsep dasar 
prosedur 

 

a. Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
konsep dasar 
prosedur 
b. Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
ruang lingkup variabel 
dan cara pengiriman 
parameter. 

 - Konsep dasar 
dan definisi 
prosedur 

 - Deklarasi dan 
pemanggilan 
prosedur 

 - Ruang 
lingkup 
variable 

1. Memperhatikan 
penjelasan dosen 

2. Menganalisa 
konsep prosedur pada 
pembuatan program. 

3. Membuat contoh 
program sederhana 
dengan 
menggunakan 

a. Presensi 
kehadiran. 
(afeksi) 
b. Keaktifian 
dalam kelas. 
(kognitif) 
c. Isi materi yang 
disampaikan saat 
mahasiswa 

a. 5% 
b. 10% 
c. 5% 
d. Tugas (40%) 
terdiri dari: 
- Tugas harian 
pengembangan 
contoh soal 
sesuai materi 

[1][2][3] 
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an 
ke : 

Kompetensi Dasar Indikator 
 Pokok 

Bahasan/Ma
teri 

Aktifitas 
Pembelajaran 

Criteria Penilaian Bobot Nilai  

Rujukan 

 - Pengiriman 
parameter  

prosedur 

4. Mengamati alur 
prosedur pada contoh 
program 

5. Membuat 
program 
pengembangan dari 
contoh soal 
sederhana 

6. Tugas/latihan 
membuat program 
dengan alur 
perulangan yang 
telah ditentukan. 

menyampaikan 
pertanyaan/pend
apat.(kognitif) 
d. Tugas :  
    Tugas harian 
pengembangan dari 
contoh program 
sederhana yang 
telah diberikan.  
(20%) (psikomotor) 
  Tugas pembuatan 
program + 
presentasi 
(kelompok) 
(20%).(afeksi dan 
psikomotor) 

(individu).(20%) 
- Tugas 
pembuatan 
program + 
presentasi 
(kelompok) 
(20%) 

11 Memahami konsep dasar 
fungsi 

 

a. Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
konsep dasar fungsi. 
b. Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
konsep rekursi 

 - Konsep dasar 
dan definisi 
fungsi 

 - Deklarasi dan 
pemanggilan 
fungsi 

 - Rekursi 

1. Memperhatikan 
penjelasan dosen 

2. Menganalisa 
konsep dasar fungsi 
pada pembuatan 
program. 

3. Membuat contoh 
program sederhana 
dengan 
menggunakan fungsi 

4. Mengamati alur 
fungsi pada contoh 
program 

5. Membuat 
program 
pengembangan dari 
contoh soal 
sederhana 

a. Presensi 
kehadiran. 
(afeksi) 
b. Keaktifian 
dalam kelas. 
(kognitif) 
c. Isi materi yang 
disampaikan saat 
mahasiswa 
menyampaikan 
pertanyaan/pend
apat.(kognitif) 
d. Tugas : 
    Tugas harian 
pengembangan dari 
contoh program 
sederhana yang 
telah diberikan. 

a. 5% 
b. 10% 
c. 5% 
d. Tugas 
- Tugas harian 
pengembangan 
contoh soal 
sesuai materi 
(individu).(20%) 

[1][2] 
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Rujukan 

6. Tugas/latihan 
membuat program 
dengan alur 
perulangan yang 
telah ditentukan. 

12 Memahami pengertian dan 
penggunaan array 

 

a. Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
pengertian array 

 - Pengertian 
array. 

 - Deklarasi 
array 

1. Memperhatikan 
penjelasan dosen 

2. Membuat contoh 
program sederhana 
dengan 
menggunakan array 

3. Mengamati 
bentuk array pada 
contoh program 

4. Membuat 
program 
pengembangan dari 
contoh soal 
sederhana 

5. Tugas/latihan 
membuat program 
dengan alur 
perulangan yang 
telah ditentukan. 

a. Presensi 
kehadiran. 
(afeksi) 
b. Keaktifian 
dalam kelas. 
(kognitif) 
c. Isi materi yang 
disampaikan saat 
mahasiswa 
menyampaikan 
pertanyaan/pend
apat.(kognitif) 
d. Tugas : 
    Tugas harian 
pengembangan dari 
contoh program 
sederhana yang 
telah diberikan. 

a. 5% 
b. 10% 
c. 5% 
d. Tugas 
- Tugas harian 
pengembangan 
contoh soal 
sesuai materi 
(individu).(20%) 

[1][2] 

13 Memahami pengertian dan 
penggunaan array 

 

a. Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
membuat algoritma 
yang memuat operasi 
matriks 

- Matriks 1. Memperhatikan 
penjelasan dosen 

2. Membuat contoh 
program sederhana 
dengan 
menggunakan array 
bentuk matriks 

3. Mengamati 
bentuk array matriks 
pada contoh program 

a. Presensi 
kehadiran. 
(afeksi) 
b. Keaktifian 
dalam kelas. 
(kognitif) 
c. Isi materi yang 
disampaikan saat 
mahasiswa 
menyampaikan 

a. 5% 
b. 10% 
c. 5% 
d. Tugas 
- Tugas harian 
pengembangan 
contoh soal 
sesuai materi 
(individu).(20%) 

[1][2] 
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4. Membuat 
program 
pengembangan dari 
contoh soal 
sederhana 

5. Tugas/latihan 
membuat program 
dengan alur 
perulangan yang 
telah ditentukan. 

pertanyaan/pend
apat.(kognitif) 
d. Tugas : 
    Tugas harian 
pengembangan dari 
contoh program 
sederhana yang 
telah diberikan. 

14 Memahami konsep dan 
metode searching 

 

a. Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
konsep searching 
dalam berbagai 
metode yang 
digunakan. 
b. Mahasiswa 
mampu menerapkan 
dalam algoritma 

a. - Searching 
b. - Sequential 

search 
 - Binary search 

1. Memperhatikan 
penjelasan dosen 

2. Menganalisa 
konsep searching 
pada pembuatan 
program. 

3. Membuat contoh 
program sederhana 
dengan 
menggunakan konsep 
searching 

4. Mengamati alur 
searching pada 
contoh program 

5. Membuat 
program 
pengembangan dari 
contoh soal 
sederhana 

6. Tugas/latihan 
membuat program 
dengan alur 
perulangan yang 
telah ditentukan. 

a. Presensi 
kehadiran. 
(afeksi) 
b. Keaktifian 
dalam kelas. 
(kognitif) 
c. Isi materi yang 
disampaikan saat 
mahasiswa 
menyampaikan 
pertanyaan/pend
apat.(kognitif) 
d. Tugas : 
    Tugas harian 
pengembangan dari 
contoh program 
sederhana yang 
telah diberikan.  
(20%) (psikomotor) 
  Tugas pembuatan 
program + 
presentasi 
(kelompok) 
(20%).(afeksi dan 
psikomotor) 

a. 5% 
b. 10% 
c. 5% 
d. Tugas (40%) 
terdiri dari: 
- Tugas harian 
pengembangan 
contoh soal 
sesuai materi 
(individu).(20%) 
- Tugas 
pembuatan 
program + 
presentasi 
(kelompok) 
(20%) 

[1][2] 
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Pert
emu
an 
ke : 

Kompetensi Dasar Indikator 
 Pokok 

Bahasan/Ma
teri 

Aktifitas 
Pembelajaran 

Criteria Penilaian Bobot Nilai  

Rujukan 

15 Memahami konsep dan 
metode pengurutan 

 

a. Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
konsep pengurutan 
dalam berbagai 
metode yang 
digunakan. 
b. Mahasiswa 
mampu menerapkan 
dalam algoritma 

 - Pengertian 
sorting 

 - Buble sort 
 - Selection sort 
 - Insertion sort 

1. Memperhatikan 
penjelasan dosen 

2. Membuat contoh 
program sederhana 
dengan konsep dan 
metode pengurutan 

3. Mengamati 
bentuk pengurutan 
pada contoh program 

4. Membuat 
program 
pengembangan dari 
contoh soal 
sederhana 

5. Tugas/latihan 
membuat program 
dengan alur 
perulangan yang 
telah ditentukan. 

a. Presensi 
kehadiran. 
(afeksi) 
b. Keaktifian 
dalam kelas. 
(kognitif) 
c. Isi materi yang 
disampaikan saat 
mahasiswa 
menyampaikan 
pertanyaan/pend
apat.(kognitif) 
d. Tugas : 
    Tugas harian 
pengembangan dari 
contoh program 
sederhana yang 
telah diberikan. 

a. 5% 
b. 10% 
c. 5% 
d. Tugas 
- Tugas harian 
pengembangan 
contoh soal 
sesuai materi 
(individu).(20%) 

[1][2][3] 

16 UAS     f. UAS Evaluasi 
(20%) 
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Sintesis 10% 

Evaluasi 15% 

Aspek Penilaian Prosentase 

Ujian Akhir Semester 20% 
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