
 

[C2,C4,A2] : Mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk format 
variabel free format, formatted, penulisan format berbagai jenis 
variabel dan penggunaan file system Fortran (mg ke 5-6) 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH PEMROGRAMAN KOMPUTER: 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan komputer, hardware, software dan berbagai bahasa pemrograman (S.4, S.9, S.11, S.12,KK.7, KK.8, KK.10) 

2. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi penggunaan bahasa program Fortran, jenis-jenis variabel, bagan alur program (S.9, S.12, KU.1,KU.2, KK.8) 

3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk format variabel free format, formatted, penulisan format berbagai jenis variabel dan penggunaan file system Fortran (S.9, S.12, KU.1, KU.2, KK.1, KK.5, KK.7, 

KK.8) 

4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membuat program dengan menggunakan Function ekternal (P.1, KU.1, KU.2, KK.1, KK.5, KK.7, KK.8) 

5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membuat program dengan menggunakan Subroutine dan variabel berindeks 1 dimensi (P.1, KU.1, KU.2, KK.1, KK.5, KK.7, KK.8) 

6. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membuat program dengan menggunakan Subroutine dan variable berindeks 2 dimensi dan program yang kompleks(P.1, KU.1, KU.2, KK.1, KK.5, KK.7, KK.8, 

kk.10) 

EVALUASI TENGAH SEMESTER (mg ke 8) 

EVALUASI AKHIR SEMESTER (mg ke 16) 

Garis Entry Behavior 

[C3,C6,P2,A2]: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membuat 
program dengan menggunakan Subroutine dan variabel berindeks 1 
dimensi (mg ke 9-12) 

[C3,C6,P2,A2]: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membuat 
program dengan menggunakan Subroutine dan variable berindeks 2 
dimensi dan program yang kompleks (mg ke 13-15) 

[C1,C2,A2]: Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan komputer, 
hardware, software dan berbagai bahasa pemrograman (mg ke 1-2) 

[C1,C2,A2]: Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi 
penggunaan bahasa program Fortran, jenis-jenis variabel, bagan alur 
program (mg ke 3-4) 

[C3,C6,P2,A2]: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membuat 
program dengan menggunakan Function ekternal (mg ke 7) 
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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah 
S.4. Mampu bekerjasama dalam suatu tim lintas bidang dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat 

dan lingkungan. 
S.9. Menunjukkan sikap tanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja organisasi. 
S.11. Mampu melakukan pembelajaran sepanjang hayat. 
S.12. Menjadi ilmuwan dan praktisi bidang teknik sipil yang professional (Berperilaku dan bertindak secara etis, kritis, kreatif, sistematis dan 

ilmiah, berwawasan luas, estetis). 
S.13. Bertindak dan berperilaku timbal balik antar sesama dalam kegiatan organisasi pada saat perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan 

teknik sipil, dan mampu menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis serta memahami aturan-aturan yang berlaku. 
P.1. Memahami prinsip-prinsip dasar teknik sipil sesuai standar/code yang berlaku, untuk diaplikasikan dalam perencanaan dan 

perancangan konstruksi bangunan teknik sipil. 
KU.1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atauimplementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 
KU.2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
KK.1. Mampu mengidentifikasi semua aspek masalah bangunan teknik sipil berdasarkan data dan/atau gambar rencana, dengan 

penguasaan prinsip-prinsip perancangan baik secara manual maupun menggunakan piranti lunak. 
KK.5. Mampu melakukan pengumpulan data, pengukuran dan investigasi lapangan guna perancangan teknik sipil. 
KK.7. Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah teknik sipil. 
KK.8. Menguasai sains dan teknologi mutakhir dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berkeselamatan. 
KK.10. Mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bagian keilmuan teknik 

sipil, serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi. 



CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

CPMK1 Mampu menjelaskan perkembangan komputer, hardware, software dan berbagai bahasa pemrograman (S.4, S.9, S.11, S.12,KK.7, 

KK.8, KK.10) 

CPMK2 Mampu mengetahui dan mengidentifikasi penggunaan bahasa program Fortran, jenis-jenis variabel, bagan alur program (S.9, S.12, 

KU.1,KU.2, KK.8) 

CPMK3 Mampu mengidentifikasi bentuk format variabel free format, formatted, penulisan format berbagai jenis variabel dan penggunaan 

file system Fortran (S.9, S.12, KU.1, KU.2, KK.1, KK.5, KK.7, KK.8) 

CPMK4 Mampu mengidentifikasi dan membuat program dengan menggunakan Function ekternal (P.1, KU.1, KU.2, KK.1, KK.5, KK.7, KK.8) 

CPMK5 Mampu mengidentifikasi dan membuat program dengan menggunakan Subroutine dan variabel berindeks 1 dimensi (P.1, KU.1, KU.2, 

KK.1, KK.5, KK.7, KK.8) 

CPMK6 Mampu mengidentifikasi dan membuat program dengan menggunakan Subroutine dan variable berindeks 2 dimensi dan program 

yang kompleks (P.1, KU.1, KU.2, KK.1, KK.5, KK.7, KK.8, kk.10) 

Diskripsi Singkat MK Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Pengenalan Komputer, Langkah-langkah pemecahan masalah, Jenis-Jenis Algorithma, Jenis Data, 
Konstanta, Variabel, Operator Logika, ekspresi Numerik, Statement Input dan Output, Seleksi IF Then, If Then Else, Pengulangan Do Loop, 
Function, Sub Program, Array 1 Dimensi, Array 2 Dimensi, Operation File. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Perkembangan komputer, hardware, software, pengenalan beberapa bahasa pemrograman dan bahasa program Fortran 77 
2. Aturan-aturan dalam bahasa Fortran 77, Jenis variabel, tata cara penulisan variabel dan logika bagan alur program 
3. Input dan output, format free dan formated variabel dan tata cara penulisan variabel 
4. Penggunaan Function dan kombinasi penggunaan beberapa bagan alur program 
5. Penggunaan Subprogram jenis Subroutine dengan variabel sederhana dan berindeks 1 dimensi 
6. Penggunaan Subprogram jenis Subroutine dengan menggunakan variabel berindeks 2 dimensi dan kompleks 

Daftar Referensi 1. Bahan Kuliah Bahasa Komputer , Leman, Sunarjo, Jurusan Teknik Sipil Universitas Tarumanagara, Jakarta 2015. 
2. Introduction to Computer Science: L An Algorithm Approach, Tremblay, Jean-Paul & Bunt, Richard B., Singapore, McGraw-Hill Ed., 1989. 
3. Fortran 77 and Numerical Methods for Engineers and Scientists, Nyhoff, Larry & Sanford Leetsma, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1995. 

Media Pembelajaran Perangkat lunak: Perangkat keras : 

Force 2.0 Fortran Desktop Komputer, Notebook, LCD Proyektor 

Nama Dosen 
Pengampu 

Ir. Sunarjo Leman, MT. 
 

Mata kuliah 
prasyarat (Jika ada) 

- Kalkulus (IF 12021) minimum Nilai D 
 

 

 

 

 



Minggu
Ke- 

 
 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 
Metode 

Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 
Bentuk  

Indikator  
 

Bobot (%) 

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

1, 2  Mampu 
mengetahui 
perkembangan 
komputer dari 
awal sampai 
yang terbaru 

 Mampu 
mengetahui 
fungsi-fungsi 
Hardware dari 
sebuah 
komputer 
secara umum 

 Mampu 
mengenal jenis-
jenis software 
komputer 
secara umum 

 Mampu 
mengenal 
beberapa 
bahasa 
pemrograman 
yang ada 
khususnya 
Fortran 
[C1,C2,A2] 

 Pendahuluan 

 Perkembangan 
Komputer 

 Hardware dan 
Software 

 Pengenalan Bahasa 
Program 

 Bahasa Fortran 77 

 Bentuk: 
Kuliah 
 

 Metode: 
Tutorial, 
Diskusi 
kelompok 
 

 

TM: 
2x(2x50’) 
 
BM: 
2x(2x60’) 
 
 

• Menyusun ringkasan 
dalam bentuk 
makalah tentang 
perkembangan 
komputer, hardware, 
Software dan 
penggunaan 
beberapa bahasa 
pemrograman  

 
(Tugas-1) 

 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
makalah 

 

 Ketepatan 
menjelaskan 
tentang 
perkembang-
an komputer, 
hardware, 
software dan 
mengenal 
jenis-jenis 
bahasa 
pemrograman 

2 

3,4  Mampu 
mengetahui 
aturan-aturan 
pembuatan 
program 

 Aturan-aturan 
Bahasa Fortran 77 

 Identifikasi jenis-
jenis Integer, Real, 
Character 

 Bentuk: 
Kuliah 

 

 Metode: 
Tutorial, 

TM: 
2x(2x50’) 
 
BM: 
2x(2x60’) 

 Menyusun 
ringkasan tentang 
aturan-aturan 
bahasa 
pemrograman 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-
test: 

 Ketepatan 
menjelaskan 
tentang 
pengetahuan 
penulisan 

4 



dengan Bahasa 
Fortran 

 Mampu 
mengidentifikasi 
jenis-jenis 
variabel dan 
penulisan dalam 
Bahasa Fortran 

 Mampu 
mengidentifikasi 
alur 
pemrograman 
dalam Bahasa 
Fortran 

[C1,C2,A2] 

 Tata cara penulisan 
Variabel-variabel 
dalam bahasa 
Fortran 

 Logika Alur 
Pemrograman 

o Sequential 
o Selection 
o Looping 

Diskusi 
kelompok 
 

 Fortran 77 

 Menyusun 
ringkasan 
identifikasi jenis-
jenis variabel yang 
ada dalam bahasa 
Fortran 

 Menyusun 
ringkasan tatacara 
penulisan variabel-
variabel bahasa 
Fortran 

 Menyusun 
ringkasan logika 
bagan alur program 
 
 (Tugas-2) 

 Tulisan 
makalah 

 

aturan-
aturan 
bahasa 
Fortran 

 Ketepatan 
menjelaskan 
jenis-jenis 
variabel yang 
ada dalam 
bahasa 
Fortran 

 Ketepatan 
tatacara 
penulisan 
variabel-
variabel 
bahasa 
Fortran 

 Ketepatan 
menggunaka
n logika 
bagan alur 
Fortran 

5,6  Mampu 
mengidentifikasi 
bentuk-bentuk 
input & output 
dengan bentuk 
free format dan 
formatted 

 Mampu 
mengenal 
bentuk-bentuk 
penulisan 
format variabel 

 Mampu 
menerapkan 

 Input dan output  

 Format Input dan 
Output 

o Free format 
o Formated 

Input & 
Output 

 Format Integer 

 Format Real 

 Format Character 

 File sistem Fortran 

 Bentuk: 
Kuliah 

 

 Metode: 
Tutorial, 
Diskusi 
kelompok 

 

TM: 
2x(2x50’) 
 
BM: 
2x(2x60’) 
 

 Menyusun 
ringkasan tentang 
penulisan input dan 
output 

 Menyusun 
ringkasan bentuk-
bentuk format yang 
ada di dalam 
Fortran 

 Mengenal bentuk 
penulisan jenis-
jenis format 
variabel 

 Mengenal bentuk 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
makalah 

 

 Ketepatan 
tatacara 
penulisan 
input dan 
output 

 Ketepatan 
penulisan 
bentuk 
format yang 
ada dalam 
Fortran 

 Ketepatan 
penulisan 
jenis format 

10 



pengoperasian 
file system 
dalam 
pemrograman 
Bahasa Fortran 

[C2,C4,A2] 

file sistem bahasa 
Fortran 

 Menyelesaikan soal 
dengan program 
fortran 
 
(Tugas 3) 

 

variabel 
Fortran 

 Ketepatan 
menggunaka
n file sistem 
Fortran 

7  Mampu 
membuat 
fungsi-fungsi  
sederhana 
dengan 
menggunakan 
Function 

[C3,C6,P2,A2] 

 Pengenalan 
Function untuk 
membuat fungsi 
eksternal 

 Penggunaan 
kombinasi beberapa 
diagram alur 

 Bentuk: 
Kuliah 

 

 Metode: 
Tutorial, 
Diskusi 
kelompok 
 

TM: 
1x(2x50’) 
 
BM: 
1x(2x60’) 

 

 Menyusun 
ringkasan 
penggunaan 
Function untuk 
membuat fungsi 
ekternal dan 
menggunakan 
berbagai diagram 
alur 

 
(Tugas 4) 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
makalah 

 

 Ketepatan 
membuat 
fungsi 
ekternal 
dengan 
menggunaka
n berbagai 
diagram alur 

2 

8 Ujian Tengah Semester                                30 

9,10,11
,12 

 Mampu 
membuat 
program 
dengan 
menggunakan 
subroutine 
sederhana 

 Mampu 
membuat 
program 
dengan 
menggunakan 
subroutine 
sederhana 
dengan 
meggunakan 
variabel 

 Subprogram dengan 
Subroutine 
Sederhana 

 Subprogram dengan 
Subroutine 
kompleks beberapa 
variabel 

 Subprogram dengan 

Subroutine Variabel 

Berindex 1 dimensi 

 Bentuk: 
Kuliah 

 

 Metode: 
Tutorial, 
Diskusi 
kelompok 

 
 

 TM: 
4x(2x50’) 
 
BM: 
4x(2x60’) 
 
 

 Menyusun dan 
mengkaji 
penggunaan 
subroutine 
sederhana dan 
kompleks beberapa 
variabel 

 Menyusun dan 
mengkaji 
penggunaan 
subroutine dengan 
variabel berindeks 
1 dimensi 

 
 

 Menyelesaikan soal 
dengan program 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
makalah 

 

 Ketepatan 
menggunaka
n subroutine 
sederhana 
dan 
kompleks 
beberapa 
variabel 

 Ketepatan 
menggunaka
n subroutine 
yang 
menggunaka
n variabel 
berindeks 1 
dimensi 

10 



berindex 1 
dimensi 

 Mampu 
membuat 
program 
dengan 
menggunakan 
subroutine 
kompleks 
dengan 
meggunakan 
variabel 
berindex 1 
dimensi 

[C3,C6,P2,A2] 

fortran 
 

(Tugas 5) 

13,14, 
15 

 Mampu 
membuat 
program 
dengan 
menggunakan 
subroutine 
dengan 
meggunakan 
variabel 
berindex 2 
dimensi 

[C3,C6,P2,A2] 

Subprogram dengan 
Subroutine variabel 

berindex 2 dimensi dan 
lebih kompleks 

 Bentuk: 
Kuliah 

 

 Metode: 
Tutorial, 
Diskusi 
kelompok 

TM: 
3x(2x50’) 
 
BM: 
3x(2x60’) 

 

 Menyusun dan 

mengkaji 

penggunaan 

subprogram 

dengan 

menggunakan 

variabel berindeks 

2 dimensi  

 

(Tugas 6) 

Kriteria: 
Ketepatan 
 
Bentuk non-
test: 

 Tulisan 
makalah 

 

 Ketepatan 
menggunakan 
subprogram 
Subroutine 
dengan 
menggunakan 
variabel 
berindeks 2 
dimensi 

2 
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Catatan: 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan 
sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang 
terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata 
kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 
pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 



5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria 
penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang 
disertai bukti-bukti. 

 

 


