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Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (S1) - Mendiskripsikan sejarah 
perkembangan teknologi 
komputer. 

- Meningkatkan produktivitas 
kerjanya dengan 
memanfaatkan teknologi 
komputer yang semakin user 
friendly & easy of use. 

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik 
di dalam menyelesaikan tugasnya (S2)

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan 
cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia 
(S3)

Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan 
sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap 
masyarakat dan lingkungannya (S4)

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 
kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan 
original orang lain (S5)

Menjunjung tinggi penegakan hukum serta 
memiliki semangat untuk mendahulukan 
kepentingan bangsa serta masyarakat luas. (S6)

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan 
tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian 
khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara 
mendalam, serta mampu memformulasikan 
penyelesaian masalah prosedural. (KU2)

Merancang, membuat dan mengakses dokumen, 
laporan dan lembar kerja di computer (KK4)

  



C. DESKRIPSI MATAKULIAH : 

Mata kuliah ini membahas tentang teknologi komputer mulai dari sejarah, definisi komputer 

dan ilmu komputer/informatika, perkembangan dunia komputer, sampai dengan pemanfaatan 

teknologi komputer dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya untuk meningkatkan 

produktivitas kerja seseorang dan mengubah cara bekerja  

  



D. ANALISIS INSTRUKSIONAL  

Mata Kuliah : Komputer dan Masyarakat 

!  

14.Meningka
tkan 

13.Pemanfaa
tan 

9&10.Menjel
askan 

11&12.Menj
elaskan 

7&8. 
Kejahatan 

6. Mampu 
menerangka

5. Mampu 
menerangka

4.sejarah 
perkembang

3.Menjabark
an dampak 

2.Mampu 
menjabarka

1. 
Masyarakat 

  



E. KOMPETENSI AKHIR YANG DIRENCANAKAN (KAD)  

Capaian 
Pembelajaran MK

1.Mendiskripsikan sejarah perkembangan teknologi komputer. 
2.Meningkatkan produktivitas kerjanya dengan memanfaatkan 

teknologi komputer yang semakin user friendly & easy of use.

Kompetensi yang 
Diharapkan

No. 
KAD

Rumusan KAD

1. Dapat memberikan definisi mengenai Mayarakat Informasi

2. Mampu menjabarkan tentang terminologi komputer, definisi 
tentang ilmu komputer dan hubungannya dengan 
masyarakat yang membentuk Masyarakat informasi

3. Mampu menjabarkan sejarah perkembangan hubungan 
masyarakat dengan komputer dan pemanfaatannya di 
berbagai bidang kehidupan

4. Mampu menjabarkan dampak positif dan dampak negatif 
dari penggunaan komputer di masyarakat

5. Mampu menerangkan mengenai Jenis-jenis aplikasi dan 
kendala penerapannya

6. Mampu menerangkan Profesi di bidang tehnik informatika

7&8 Kejahatan Komputer

9&10 Mampu menjelaskan tentang komponen-komponen 
perangkat keras komputer dan fungsinya masing-masing.

11&12 Mampu menjelaskan jenis-jenis software dan 
penggolongannya sesuai dengan fungsi serta fitur masing-
masing software

13. Mampu menjelaskan dan memberikan contoh virus – virus 
yang beredar pada saat ini di komputer

14. Mampu mempresentasikan topik/materi yang telah dibuat 
bersama dalam satu kelompok tugas dan mampu menjawab 
atas pertanyaan dari peserta diskusi. 

Sistem Perkuliahan 
a. Pendekatan 
b. Model 
c. Metode/Strategi

: Student Centered Learning 
: Ceramah, Diskusi 
: Kooperatif Learning

Media Pembelajaran : OHP, Spidol dan White Board

  



Penilaian • Presensi/Kehadiran (P) 
• Keaktifan/partisipasi (K) 
• Tugas (T) 
• UTS (UT) 
• UAS (UA)

: 10 % 
: 10 % 
: 20 % 
: 30 % 
: 30 %

NILAI AKHIR=  10P+10K+20T+30UTS+30UAS : 100

Pustaka [1]. White, Ron., Timothy Edward Down,.2002. How Computer 
Work. 6th Edition, QUE. 

[2]. Arnold, David.O.,1991. Computers and Society. McGraw Hill, 
California. 

[3]. Long, Larry and Nancy, 2004. Computers. 11th Edition, Pearson 
Education, New Jersey. 

  



F. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Min
ggu 
Ke

Kemampuan 
akhir yang 

direncanakan 
(KAD)

Materi 
Pembelajaran 

(Pokok 
Bahasan)

Bentuk  dan metode 
Pembelajaran

Alokas
i 

Waktu

Kriteria 
Capaian 

(Indikator)

Kriteria Penilaian (Indikator)

Bentuk Kriteria Bobot

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

1

Mampu 
memahami 
tentang aturan 
perkuliahan, 
proses 
perkuliahan, 
tugas kuliah, dan 
rincian 
penilaian.

Rancangan 
Pembelajaran : 
Silabus, SAP, 
& kontrak 
belajar 1 (satu) 
semester.  

  
-  Penjelasan oleh 

dosen mengenai 
proses 
pembelajaran yang 
akan dilakukan, 
dan kesepakatan 
dengan mhs 
tentang rambu-
rambu Proses 
Belajar Mengajar 
(PBM). 

-  Pembentukan 6 
kelompok 
Presentasi yang 
berisi 6 mahasiswa

3 x 50’ 1. Menjel
askan 
silabus 

2. Menjel
askan 
kontrak 
kuliah 

3. Menjel
askan 
definisi 
Masyar
akat 
Inform
asi 

Tertulis : 
objectif dan 
uraian

Keaktifa
n, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

5%

2

Mampu 
menjabarkan 
tentang 
terminologi 
komputer, 
definisi tentang 
ilmu komputer 
dan 
hubungannya 
dengan 
masyarakat yang 
membentuk 
Masyarakat 
informasi

a. Terminolo
gi tentang 
komputer. 

b. Definisi 
Ilmu 
komputer / 
Masyaraka
t 

c. Kriteria 
Masyaraka
t 
Informasi

Presentasi Kelompok 
1 yang berisi paparan 
dan video penunjang 
materi 

3 x 50’ Membuat 
ringkasan 
tentang 
pengertian 
komputer dan 
definisi 
masyarakat 
informasi. 

Ringkasan 
materi: 
a. Sistem

atika 
b. Kelen

gkapa
n 

c. Refere
nsi

Keaktifa
n, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

5%

3 

Mampu 
menjabarkan 
sejarah 
perkembangan 
hubungan 
masyarakat 
dengan 
komputer dan 
pemanfaatannya 
di berbagai 
bidang 
kehidupan

a. Penggunaa
n 
komputer 
di 
masyaraka
t 

b. Manfaat 
yan 
didapatkan 
di dalam 
bidang 
kehidupan 
masyaraka
t

Presentasi Kelompok 
2 yang berisi paparan 
dan video penunjang 
materi 

3 x 50’ Membuat 
ringkasan 
tentang 
pengggunaan 
komputer dan 
pemanfaatann
ya

Ringkasan 
materi: 
a. Sistem

atika 
b. Kelen

gkapa
n 

c. Refere
nsi

Keaktifa
n, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

10%

  



4

Mampu 
menjabarkan 
dampak positif 
dan dampak 
negatif dari 
penggunaan 
komputer di 
masyarakat 

a. Dampak 
positif 
penggunaa
n 
komputer 

b. Dampak 
negatif 
penggunaa
n 
komputer

Presentasi Kelompok 
3 yang berisi paparan 
dan video penunjang 
materi 

3 x 50’ Membuat 
ringkasan 
tentang 
dampak 
positif dan 
negatif 
penggunaan 
komputer

Ringkasan 
materi: 
a. Siste

matik
a 

b. Kelen
gkapa
n 

c. Refer
ensi

Keaktifa
n, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

10%

5

Mampu 
menerangkan 
mengenai Jenis-
jenis aplikasi 
dan kendala 
penerapannya

a. Jenis – 
jenis 
aplikasi 
komputer 

b. Kendala 
penerapan 
aplikasi 
tersebut

Presentasi Kelompok 
4 yang berisi paparan 
dan video penunjang 
materi 

3 x 50’ Membuat 
ringkasan 
tentang jenis-
jenis aplikasi 
dan kendala 
penerapannya

Ringkasan 
materi: 
a. Siste

matik
a 

b. Kelen
gkapa
n 

c. Refer
ensi

Keaktifa
n, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

10%

6

Mampu 
menerangkan 
Profesi di bidang 
tehnik 
informatika

Profesi dan 
pekerjaaan 
yang ada 
didalam makat

Presentasi Kelompok 
5 yang berisi paparan 
dan video penunjang 
materi 

3 x 50’ Membuat 
ringkasan 
tentang 
profesi dan 
pekerjaan 
dmasyara,ag 
yan 
berubungan 
dg TI

Ringkasan 
materi: 
a. Siste

matik
a 

b. Kelen
gkapa 

c. Refer
ensi

Keaktifa
n, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

10%

Ujian Tengah Semester

7,8

Kejahatan 
Komputer

a. Definisi 
Kejahatan 
Komputer 

b. Kriteria 
sebuah 
kegiatan 
dianggap 
sebagai 
sebuah 
kejahatan

Presentasi Kelompok 
6 yang berisi paparan 
dan video penunjang 
materi 

3 x 50’ Membuat 
ringkasan 
tentang 
kejahatan yg 
terjadi dan 
dilakukan 
menggunakan 
komputer

Tertulis : 
objectif dan 
uraian

Keaktifa
n, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

10%

9,10 

Mampu 
menjelaskan 
tentang 
komponen-
komponen 
perangkat keras 
komputer dan 
fungsinya 
masing-masing. 

Pengenalan 
perangkat keras 
komputer & 
proses kerjanya 
: 
a. Input 

device. 
b. Output 

device. 
c. Central 

Processi
ng Unit.

Paparan materi, studi 
kepustakaan, 
download materi . 
  

3 x 50’ Membuat 
ringkasan 
tentang 
komponen 
perangkat 
keras 
komputer

Tertulis : 
objectif dan 
uraian

Keaktifa
n, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

10%

Min
ggu 
Ke

Kemampuan 
akhir yang 

direncanakan 
(KAD)

Materi 
Pembelajaran 

(Pokok 
Bahasan)

Bentuk  dan metode 
Pembelajaran

Alokas
i 

Waktu

Kriteria 
Capaian 

(Indikator)

Kriteria Penilaian (Indikator)

Bentuk Kriteria Bobot

  



11,1
2

Mampu 
menjelaskan 
jenis-jenis 
software dan 
penggolonganny
a sesuai dengan 
fungsi serta fitur 
masing-masing 
software.

a. Pembagi
an / 
klasifika
si  
perangk
at lunak 
kompute
r. 

b. Pemanfa
atan 
perangk
at lunak 
untuk 
meningk
atkan 
produkti
vitas 
kerja.

Paparan materi, studi 
kepustakaan, surving 
& searching via 
internet, download 
materi  

3 x 50’ Membuat 
ringkasan 
tentang 
software serta 
fitur masing-
masing

Tertulis : 
objectif dan 
uraian

Keaktifa
n, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

10%

13

Mampu 
menjelaskan dan 
memberikan 
contoh virus – 
virus yang 
beredar pada 
saat ini di 
komputer

a. Definisi 
virus 

b. Bagaima
na 
penyeba
ran virus 
terjadi 

c. Antisipa
si yang 
dilakuka
n untuk 
mencega
h virus 

d. Penangg
ulangan 
kompute
r yang 
sudah 
terkena 
virus

Paparan materi, studi 
kepustakaan, surving 
& searching via 
internet, download 
materi  

3 x 50’ Membuat 
ringkasan 
tentang materi 
yang 
ditugaskan

Tertulis : 
objectif dan 
uraian

Keaktifa
n, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

10%

14 

Mampu 
mempresentasik
an topik/materi 
yang telah 
dibuat bersama 
dalam satu 
kelompok tugas 
dan mampu 
menjawab atas 
pertanyaan dari 
peserta diskusi.  

Pemanfaatan 
komputer pada 
berbagai 
bidang : 
a. Pendidik

an, 
b. Pemerint

ahan, 
c. Militer, 
d. Transpor

tasi, 
e. Bisnis, 

dll

Paparan materi, studi 
kepustakaan, surving 
& searching via 
internet, download 
materi

3 x 50’ Membuat 
ringkasan 
tentang materi 
yang 
ditugaskan

Tertulis : 
objectif dan 
uraian

Keaktifa
n, 
diskusi 
dan 
tanya 
jawab

10%

Min
ggu 
Ke

Kemampuan 
akhir yang 

direncanakan 
(KAD)

Materi 
Pembelajaran 

(Pokok 
Bahasan)

Bentuk  dan metode 
Pembelajaran

Alokas
i 

Waktu

Kriteria 
Capaian 

(Indikator)

Kriteria Penilaian (Indikator)

Bentuk Kriteria Bobot

Jember, .................................. 
Dosen Pengampu, 

  



  


