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Deskripsi Mata Kuliah

 Mata kuliah ini berhubungan dengan mekanisme,
teknis dan perangkat pendukung dalam
pembuatan (generation), pencatatan (recording),
distribusi (distribution), penyimpanan (storage),
representasi (representation), pengambilan
(retreival), dan penyebaran (dissemination) dari
informasi. Pokok bahasan mata kuliah ini meliputi
konsep dasar teknologi informasi beserta
komponennya. Dengan fokus kajian pada sistem
dan subsistem komputer, sejarah teknologi
komputer, aplikasi terkini, internet, multimedia,
isu sosial dan etika IT, dan trend masa depan



Kemampuan Akhir yang Diharapkan

 Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa
diharapkan dapat:

 Menjelaskan prinsip-prinsip dan terminologi dari
teknologi Informasi, memahami perangkat keras,
perangkat lunak, internet serta mengetahui
perkembangan teknologi informasi , terapannya
dan etika dalam berkomputer.



Strategi Perkuliahan

 Menggunakan Student Center Learning (SCL).
Mahasiswa akan diajak berdiskusi mengenai mata
latih terkait sehingga mahasiswa dapat berpikir
secara mandiri untuk memahami materi yang
diajarkan dan menyampaikan ide / pemikirannya
melalui presentasi



Komponen Penilaian

 Tugas : 40%
 UTS : 30%
 UAS : 30%



Aturan-aturan

TUGAS

 Apabila mahasiswa terlambat dalam mengumpulkan tugas
memiliki konsekuensi sebagai berikut:

a. Terlambat dalam satu minggu dari deadline yang telah
ditetapkan maka nilai maksimal adalah 70

b. Apabila mahasiswa terlambat lebih dari satu minggu maka
nilai maksimum adalah 50

c. Apabila mahasiswa tidak mengumpulkan tugas mendapat
nilai 0 dan tidak ada tugas pengganti



Aturan-aturan

TUGAS

 Contoh

11
Sept

18
Sept

Pemberian Tugas Deadline

19
Sept

Terlambat

25
Sept

Nilai MAX 70

26
Sept

Nilai MAX 50

Dalam seminggu
dari deadline (a)

Lebih dari
seminggu (b)



Aturan-aturan

IJIN PERKULIAHAN

 Ijin tidak menghadiri perkuliahan diberikan hanya untuk:

1. Kegiatan atas nama kampus dibuktikan dengan surat
resmi berkop kampus

2. Sakit yang ditunjukkan dengan surat dokter

3. Berita duka / lelayu sanak saudara

Point 1 & 2: Jika mahasiswa tidak dapat menunjukkan bukti
surat-surat tersebut, maka mahasiswa akan tercatat sebagai
absen (tidak hadir). Surat diberikan sebelum atau sesudah
hari tidak masuk kuliah max 1 minggu



Aturan-aturan

KETERLAMBATAN

 Mahasiswa yang datang lebih dari 30 menit dari jam
jadwal perkuliahan (terlambat) maka tidak diperkenankan
masuk ke dalam ruangan dan dianggap absen (tidak
hadir).



TERIMA KASIH


