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RANCANGAN PEMBELAJARAN
Matakuliah
Program Studi
Fakultas

: Aplikasi Komputer
: Manajemen
: Bisnis dan Ilmu Sosial

SKS
Kode Matakuliah
Semester

: 2 sks
: MN1160042
: III (Tiga)

Capaian Pembelajaran :
Setelah selesai mengikuti perkuliahan pada matakuliah Aplikasi Komputer ini mahasiswa diharapkan :
1. Mampu menjelaskan pengertian dan sejarah terciptanya komputer, aplikasi komputer, perangkat keras (hard ware) dan perangkat lunak
(soft ware), mampu menjelaskan sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi;
2. Menguasai fungsi dan mampu menggunakan menu-menu pada Microsoft Office Word, menguasai dan mampu mempraktekan dasardasar pengetikan pada Microsoft Office Word, dan mampu menggunakan tombol keyboard dan menguasai fungsi-fungsinya;
3. Mampu membuat slide sederhana dengan menggunakan Microsoft Office Powerpoint dan mampu mempresentasikan slide presentasi
sederhana yang telah dibuat;
4. Menguasai dan mampu menggunakan menu-menu pada Microsoft Office Excel, mampu membuat lembar kerja dan mengisi data pada
Microsoft Office Excel;
5. Mampu membuat tabel sederhana, grafik dan menterjemahkan operasi dasar matemetika kedalam format Microsoft Office Excel,
menggunakan fungsi / formula pada Microsoft Office Excel, dan mampu mengolah data dengan fungsi gabungan antara fungsi logika
dengan fungsi mengklarifikasikan data menggunakan fungsi IF, VLOOKUP dan IF, HLOOKUP;
6. Menguasai dan mampu menggunakan menu-menu pada aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solutions), menguasai dan
mampu mengisi data pada lembar kerja data dan variabel, mampu menginput nama-nama variabel dan data pada lembar kerjaaplikasi
SPSS;
7. Mampu menganalisis data dan menterjemahkannya pada aplikasi SPSS serta mampu mempresentasikan hasil analisis data.
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Deskripsi Mata Kuliah :
Mata kuliah Aplikasi Komputer ini membahas tentang :
1. Pengertian dan sejarah terciptanya komputer, aplikasi komputer, perangkat keras (hard ware) dan perangkat lunak (soft ware), sejarah
perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Membahas menu-menu pada Microsoft Office Word, dasar-dasar pengetikan pada
Microsoft Office Word, tombol keyboard dan fungsi-fungsinya;
2. Aplikasi Microsoft Office Powerpoint dan cara membuat slide presentasi;
3. Aplikasi Microsoft Office Excel; menu-menu dan fungsi yang terdapat didalamnya, lembar kerja dan mengisi data pada lembar kerja,
tabel sederhana, grafik dan menterjemahkan operasi dasar matematika, dan fungsi / formula;
4. Aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solutions); mengisi data pada lembar kerja data dan variabel, menginput nama-nama
variabel dan data pada lembar kerjaaplikasi SPSS, menganalisis data dan menterjemahkannya.
Matriks Pembelajaran :
Minggu
1
1

2

Kemampuan Akhir
yang diharapkan
2
Kesamaan persepsi materi kuliah,
metode dan sistem penilaian

 Mampu menjelaskan
pengertian dan sejarah
terciptanya komputer, aplikasi
komputer, perangkat keras
(hardware), perangkat lunak
(software)
 Mampu menjelaskan sejarah
perkembangan komputer dari
generasi ke generasi

Materi / Pokok Bahasan
3
Penjelasan kontrak perkuliahan
(kesamaan persepsi dosen dan
mahasiswa tentang materi, jadwal,
model perkuliahan, tugas-tugas dan
sistem Penilaian)
 Pengenalan komputer
 Sejarah dan aplikasi komputer
 Perangkat keras (hardware)
 Perangkat lunak (software)

Strategi
Pembelajaran
4
Kontekstual
Diskusi
Pemetaan kelas
Pembagian dosen

Latihan yang
Dilakukan
5
Menyampaikan tugas
kepada mahasiswa untuk
minggu yang akan
datang

Kriteria Penilaian
(Indikator)
6
Kesamaan persepsi

Model :
Direct instruction
Metode :
Curah pendapat,
diskusi, dan penugasan

 Mahasiswa diminta
menjelaskan
pengertian komputer
dengan bahasa seharihari agar mudah
dimengerti oleh
berbagai kalangan
khususnya bagi yang
belum mengetahui
tentang komputer
 Mahasiswa diminta

 Keaktifan dalam
mengemukakan
pendapat
 Disiplin
 Mampu memahami
pengertian dan
sejarah terciptanya
komputer
 Mampu menjelaskan
perkembangan
komputer dari
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Bobot
7
-

5%

x

3

4

5

 Menguasai dan mampu
menggunakan menu-menu
pada Microsoft Office Word
berserta fungsinya
 Menguasai dan mampu
mempraktekan dasar-dasar
pengetikan pada Microsoft
Office Word
 Mampu menggunakan tombol
Keyboard dan menguasai
fungsi-fungsinya
 Mampu mengetik, mengedit
dan memanipulasi teks pada
Microsoft Office Word
 Mampu membuat table,
pembuatan rumus dengan
fasilitas equation editor

Microsoft Office Word (1)
Menu-menu micrsoft office word,
dasar-dasar pengetikan pada
Microsoft office word, tombol
keyboard dan fungsinya.

Model :
Direct instruction
Metode :
Curah pendapat,
diskusi, dan penugasan

Microsoft Office Word (2)
Page setup, format font, alignment,
spasi, word art, clip art, column,
drop cap

Model :
Cooperative type
STAD
Metode :
Curah pendapat,
diskusi, presentasi dan
penugasan

Mampu membuat bullets and
numbering, daftar isi, header,
footer dan mengatur penomoran
halaman pada microsoft office
word

Microsoft Office Word (3)
Bullets and numbering, daftar isi,
header, footer dan mengatur
penomoran halaman pada microsoft
office word

Model :
Cooperative type
STAD
Metode :
Curah pendapat,
diskusi, presentasi dan
penugasan

menjelaskan dan
membedakan cir-ciri
komputer tiap
generasi
Mengetik surat lamaran
kerja dengan penempatan
10 jari pada keyboard
yang benar

 Mengetik dokumen
dengan pengaturan
page setup,format font,
alignment, spasi, word
art, clip art, column,
dan drop cap seperti
contok yang telah
diberikan
 Membuat table,
pembuatan rumus
dengan fasilitas
equation editor
 Membuat bullets and
numbering, daftar isi,
header, footer
 Membuat penomoran
halaman dimana
halaman awal berbeda
dengan halaman
berikutnya
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generasi ke generasi

 Keaktifan
 Keterampilan dalam
mengetik dengan 10
jari
 Tugas

5%

 Keaktifan
 Keterampilan dalam
mengetik, mengedit
dan memanupulasi
teks
 Tugas

5%

 Keaktifan
 Keterampilan dalam
membuat bullets and
numbering, daftar isi,
header, footer dan
penomoran halaman
dimana halaman awal
berbeda dengan
halaman berikutnya
 Tugas

5%

xi

Membuat presentasi
sederhana dengan
memasukan gambar,
suara, video dan
menggunakan efek
animasi yang menarik
pada Microsoft Office
Power Point
Mempresentasikan slide
presentasi sederhana
yang telah dibuat pada
pertemuan sebelumnya
di depan kelas

 Keaktifan diskusi
 Keterampilan dalam
membuat presentasi
sederhana dengan
menggunakan
Microsoft Office
Power Point
 Tugas
 Keaktifan diskusi
 Keterampilan dalam
mempresentasikan
presentasi sederhana
yang telah dibuat

5%

Tes

Ketepatan menjawab
soal-soal yang diberikan
sesuai alokasi waktu
 Keaktifan diskusi
 Keterampilan dalam
menunjukan dan
menjelaskan menumenu pada microsoft
office excel
 Keterampilan dalam
membuat dan mengisi
data
 Keaktifan diskusi
 Keterampilan
mengolah data dalam
bentuk tabel dan
grafik pada microsoft
office excel
 Keterampilan dalam
menterjemahkan
operasi dasar
matematika

10%

6

Mampu membuat slide presentasi
sederhana dengan menggunakan
Microsoft Office Power Point

Microsoft Office Power Point (1)
 Memasukan gambar, suara dan
video
 Efek animasi

7

Mampu mempresentasikan slide
presentasi sederhana yang telah
dibuat

Microsoft Office Power Point (2)
Presentasi slide

8

Menyelasikan soal-soal

Ujian Tengah Semester (UTS)

9

 Menguasai dan mampu
menggunakan menu-menu
pada Microsoft Office Excel
 Mampu membuat lembar kerja
dan mampu mengisi data pada
microsoft office excel

Microsoft Office Excel (1)
Menu-menu Microsoft Office Excel

Model :
Direct instruction
Metode :
Curah pendapat,
diskusi, dan penugasan

 Menunjukan dan
menjelaskan menumenu yang ada pada
Microsoft Office Excel
 Membuat lembar kerja
dan mengisi data

10

Mampu membuat tabel sederhana,
grafik dan menterjemahkan
operasi dasar matemetika kedalam
format Microsoft Office Excel

Microsoft Office Excel (2)
 Tabel sederhana
 Grafik
 Operasi dasar matematika

Model :
Cooperative type
Number Head Together
(NHT)
Metode :
Curah pendapat,
diskusi, presentasi dan
penugasan

 Mengolah data dalam
bentuk tabel dan grafik
 Menterjemahkan
operasi dasar
matematika sesuai soal
yang diberikan

Model :
Cooperative type
Number Head Together
(NHT)
Metode :
Curah pendapat,
diskusi, presentasi dan
penugasan
Model :
Cooperative type
STAD
Metode :
Curah pendapat,
diskusi, presentasi dan
penugasan
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5%

5%

5%

xii

11

Mampu mengolah data dengan
menggunakan fungsi / formula
pada Microsoft Office Excel

Microsoft Office Excel (3)
 Fungsi SUM, AVERAGE, MAX,
MIN, COUNTIF
 Fungsi logika (IF, OR, NOT,
AND, FALSE, TRUE)

Model :
Cooperative type
STAD
Metode :
Curah pendapat,
diskusi, presentasi dan
penugasan

 Mengolah data dengan
menggunakan fungsi
SUM, AVERAGE,
MAX, MIN,
COUNTIF
 Mengolah data dengan
menggunakan fungsi
logika (IF, OR, NOT,
AND, FALSE, TRUE)

12

Mampu mengolah data dengan
fungsi gabungan antara fungsi
logika dengan fungsi
mengklarifikasikan data
menggunakan fungsi IF,
VLOOKUP dan IF, HLOOKUP

Microsoft Office Excel (3)
 IF, VLOOKUP
 IF, HLOOKUP

Model :
Cooperative type
STAD
Metode :
Curah pendapat,
diskusi, presentasi dan
penugasan

 Mengolah data dengan
menggunakan fungsi
IF, VLOOKUP
 Mengolah data dengan
menggunakan fungsi
IF, HLOOKUP

13

 Menguasai dan mampu
menggunakan menu-menu
pada aplikasi SPSS (Statistical
Product and Service Solutions)
 Menguasai dan mampu
mengisi data pada lembar kerja
data dan variabel

SPSS (Statistical Product and
Service Solutions) 1 :
 Menu-menu aplikasi SPSS
 Lembar kerja SPSS

Model :
Cooperative type
STAD
Metode :
Curah pendapat,
diskusi, presentasi dan
penugasan

 Menunjukan dan
menjelaskan menumenu pada aplikasi
SPSS
 Mengisi data pada
lembar kerja data dan
variabel

14

 Mampu menginput namanama variabel pada lembar
kerjaaplikasi SPSS

SPSS (Statistical Product and
Service Solutions) 2 :
 In put nama-nama variabel

Model :
Cooperative type
Number Head Together

 Menginput namanama variabel pada
lembar kerja SPSS
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 Keaktifan diskusi
 Keterampilan
mengolah data
dengan menggunakan
fungsi SUM,
AVERAGE, MAX,
MIN, COUNTIF
 Keterampilan
mengolah data
dengan menggunakan
fungsi logika (IF,
OR, NOT, AND,
FALSE, TRUE)
 Keaktifan diskusi
 Keterampilan
mengolah data
dengan menggunakan
fungsi IF,
VLOOKUP
 Keterampilan
mengolah data
dengan menggunakan
fungsi IF,
HLOOKUP
 Keaktifan diskusi
 Keterampilan
menunjukan dan
menjelaskan menumenu pada aplikasi
SPSS
 Keterampilan
mengisi data pada
lembar kerja data
dan variabel
 Keaktifan diskusi
 Keterampilan
menginput nama-

5%

5%

5%

5%

xiii

15

16

 Mampu menginput data pada
lembar kerja data aplikasi
SPSS
 Mampu menganalisis data

 In put data
 Menganalisis data

 Mampu menterjemahkan hasil
analisis data
 Mampu mempresentasikan
hasil analisis data

SPSS (Statistical Product and
Service Solutions) 3 :
 Menterjemahkan hasil analisis
data
 Mempresentasikan hasil analisis
data

Menyelasikan soal-soal

Ujian Akhir Semester (UAS)

(NHT)
Metode :
Curah pendapat,
diskusi, presentasi dan
penugasan
Model :
Cooperative type
Number Head Together
(NHT)
Metode :
Curah pendapat,
diskusi, presentasi dan
penugasan

 Menginput data pada
lembar kerja SPSS
 Menganalisis data



nama variabel dan
data pada lembar
kerja SPSS
Keterampilan
menganalisis data
Keaktifan diskusi
Keterampilan dalam
menterjemahkan
hasil analisis data
Keterampilan dalam
mempresentasikan
hasil analisis data

 Menterjemahkan hasil
analisis data
 Mempresentasikan
hasil analisis data




Tes

Ketepatan menjawab
soal-soal yang diberikan
sesuai alokasi waktu



5%

10%
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