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Otorisasi
Inge Handriani, M.Ak., M.MSI
Capaian
Pembelajaran

Nur Ani, ST., M.MSI

CPL – Prodi
LO12B
Mampu mengerjakan penelitian ilmiah dalam bentuk tugas akhir yang menghasilkan laporan.
CP – Mata Kuliah
ICTTEN5204A
1.
ICASAS506A
2.
ICASAD502A
3.
ICAWEB508A
4.
ICAICT403A
5.

Deskripsi
Singkat Mata
Kuliah
Materi
Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Inge Handriani, M.Ak., M.MSI

Menghasilkan solusi teknis dari spesifikasi bisnis.
Update prosedur operasional sistem IT
Memodelkan proses-proses pada data.
Develop websitte information architecture.
Mengaplikasikan metodologi pengembangan perangkat lunak.

Mata kuliah Pengolahan Citra ini membahas berbagai konsep dan teknik pengolahan citra, tools yang digunakan dan implementasi pengolahan
citra dalam bentuk aplikasi.
1.
2.
3.
4.
5.

Topik penelitian.
Literatur dari teori dan jurnal dari penelitian terdahulu.
Analisa dan perancangan sistem.
Program aplikasi sistem
P engujian sistem.

Pustaka

Utama
Buku Panduan Tugas Akhir

Media
Pembelajaran
Team Teaching
Mata Kuliah
Prasyarat

Minggu
Ke(1)
1

Pendukung
1. Analisa Perancangan Sistem Informasi (Pressman, Alan Dennis, Sommenville, Worton)
2. Rekayasa Perangkat Lunak (Pressman)
3. UML
4. Analisa Berorientasi Objek
Perangkat Lunak
Perangkat Keras
Ms. Office, Visio, Bahasa Pemgrograman, In-Design
PC dan LCD
Inge Handriani
MPTI dan PPSI

Sub-CP-MK
(Sebagai Kemampuan
Akhir yang diharapkan)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

Indikator

(2)
Memahami tema
penelitian yang akan
dibuat.

(3)
Topik Penelitian

(4)
Mahasiswa memahami tema
penelitian yang akan diteliti.

2

Memahami alasan
pembuatan penelitian dan
permasalahan yang terjadi.

Latar Belakang, Rumusan
Masalah

Mahasiswa memahami alasan
mengangkat topik penelitian
dan permasalahan yang akan
dikaji.

3

Memahami batasan ruang
lingkup penelitian, tujuan
yang akan dicapai dan
metode penelitian yang
digunakan.

Batasan, Tujuan, Metode
Penelitian

Mahasiswa memahami batasan
ruang lingkup yan dibahas,
tujuan dari penelitian, dan
metode apa yang akan
diterapkan.

Kriteria & Bentuk
Penilaian
(5)
Mahasiswa mampu
mendapatkan data,
memahami bentuk
penelitian
Mahasiswa mampu
menjawab pertanyaan
dan menangkap
permasalahan di
lapangan.
Mahasiswa mampu
menjawab pertanyaan
dan mengetahui
metode digunakan.

Metode
Pembelajaran
[estimasi
waktu]
(6)
Tatap muka,
dan Diskusi
(150 menit)

(7)
Tanya jawab dan
mencari topik di
lapangan.

(8)
5%

Tatap muka,
dan Diskusi
(150 menit)

Tanya jawab dan
mengamati bahan
penelitian.

5%

Tatap muka,
dan Diskusi
(150 menit)

Tanya jawab dan
menampilkan
tujuan dan
metode yang
akan dibuat.

10%

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Bobot
Penilaian

4

Mampu mengerti teori
pendukung penelitian dan
hasil penelitian terdahulu.

Landasan Teori

Mahasiswa memahami teori
yang akan mendukung
pembuatan proses penelitian.

Mahasiswa mampu
mendapatkan teori dan
jurnal yang tepat
sebagai pendukung.

Tatap muka,
dan Diskusi
(150 menit)

5

Membuat analisa dari
proses bisnis yang terjadi
sebelumnya.
Memahami bentuk dan
alur rancangan yang
digunakan.
Memahami proses
perancangan pada
database/class diagram
yang dibuat.

Analisa Sistem

Mahasiswa memahami analisa
system yang dibuat berkaitan
dengan kasus yang diteiliti.
Mahasiswa memahami bentuk
rancangan system yang akan
dilakukan.
Mahasiswa memahami bentuk
rancangan database yang akan
dilakukan.

Mahasiswa mampu
membuat analisa.

Tatap muka,
dan Diskusi
(150 menit)
Tatap muka,
dan Diskusi
(150 menit)
Tatap muka,
dan Diskusi
(150 menit)

6

7

8
9

10

11

12

13

Perancangan Sistem

Perancangan Sistem

Mahasiswa mampu
membuat rancangan.
Mahasiswa mampu
membuat rancangan.

Tanya jawab dan
mencari teori dan
penelitian
terdahulu yang
sesuai.
Tanya jawab dan
menganalisa
system.
Tanya jawab dan
merancang
system.
Tanya jawab dan
merancang
system.

Evaluasi tengah semester : melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya
Memahami aplikasi yang
Pembuatan program
Mahasiswa memahami Bahasa Mahasiswa mampu
Tatap muka,
Tanya jawab dan
akan dbuat.
pemrograman yang tepat
mengarahkan/membuat
dan Diskusi
membuat
untuk digunakan dalam
program.
(150 menit)
program yang
pembuatan aplikasi.
sesuai dengna
kasus yang diteliti.
Memahami proses
Pembuatan program
Mahasiswa memahami
Mahasiswa mampu
Tatap muka,
Tanya jawab dan
pembuatan program
pembuatan seluruh fungsi dan
mengarahkan/membuat
dan Diskusi
membuat
database dalam aplikasi.
program.
(150 menit)
program yang
sesuai dengna
kasus yang diteliti.
Memahami fitur yang tepat Impelentasi/Perancangan Mahasiswa memahami fitur
Mahasiswa mampu
Tatap muka,
Tanya jawab dan
untuk system yang dibuat.
Interface
yang dibuat dalam aplikasi.
membuat rancangan
dan Diskusi
mampu membuat
interface.
(150 menit)
rancangan
interface.
Memahami alur interface
Impelentasi/Perancangan Mahasiswa memahami alur
Mahasiswa mampu
Tatap muka,
Tanya jawab dan
yang tepat.
Interface
proses yang dibuat dalam
membuat rancangan
dan Diskusi
mampu membuat
aplikasi.
interface.
(150 menit)
rancangan
interface.
Mempertanggungjawabkan Pengujian Sistem
Mahasiswa dapat melakukan
Mahasiswa mampu
Tatap muka,
Tanya jawab dan
hasil pertanggungjawaban
pengujian atas aplikasi yang
melakukan pengujian
dan Diskusi
mampu menguji
sudah dibuat.
system.
(150 menit)
system.

5%

5%

10%

10%

10%

10%

5%

10%

5%
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Mempertanggungjawabkan
hasil penelitian.

Sidang

Mahasiswa memahami seluruh
tugas akhir dan
mempertanggungjawabkannya.

Mahasiswa mampu
menjawab pertanyaan.

Presentasi (150
menit)

15

Mempertanggungjawabkan
hasil penelitian.

Sidang

Mahasiswa memahami seluruh
tugas akhir dan
mempertanggungjawabkannya.

Mahasiswa mampu
menjawab pertanyaan.

Presentasi (150
menit)

16

Evaluasi Akhir Semester : Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa

Tanya jawab dan
mampu
menjelaskan
system yang
dibuat.
Tanya jawab dan
mampu
menjelaskan
system yang
dibuat.

5%

5%

