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TUGAS  

EVALUASI PROGRAM DAN 

PROSES  PEMBELAJARAN PADA MATA KULIAH 

 

Nama : Vierta Ramlan Tallei, ST.,MT. 

 

Mata Kuliah : Laboratorium Aplikasi Komputer I 

KODE MK/SKS/SEM : 5514-2-08-2-2/2/1 

 

1. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini merupakan Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) bagi Program 

Studi S1 Teknik Arsitektur, dengan bentuk sebagai mata kuliah praktikum yang 

dilaksanakan di Laboratorium Komputer. Mata kuliah ini memberikan pemahaman 

dan ketrampilan kepada mahasiswa dalam membuat gambar menggunakan 

komputer dengan aplikasi Computer Aided Design (CAD), dikhususkan untuk 

lingkup Dua Dimensi (2D). Software aplikasi CAD yang digunakan dalam 

praktikum adalah AutoCAD yang dipublish oleh Autodesk Inc., dengan 

pertimbangan bahwa AutoCAD merupakan software CAD yang mudah 

dioperasikan dan populer digunakan oleh kalangan arsitek. 

Materi yang merupakan substansi utama yang diajarkan dalam matakuliah ini 

meliputi bagaimana membuat objek atau entity yang dirangkaikan menjadi suatu 

bentuk gambar, menyunting atau editing gambar,  mengatur tampilan bidang 

gambar, sampai kepada pencetakan gambar. Semua materi diajarkan dalam 

bentuk praktek. Teori diberikan sebagai penjelasan untuk memahami konsep 

atau ide yang mengantar mahasiswa setiap kali akan melakukan latihan-latihan 

dalam praktikum. 

Tidak ada prasyarat untuk mengikuti mata kuliah ini, namun mahasiswa harus 

lulus dalam mata kuliah ini untuk dapat mengikuti mata kuliah Laboratorium 

Aplikasi Komputer 2. 
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Standar Kompetensi :  Mahasiswa diharapkan dapat menerapkan aplikasi 

komputer menggunakan software AutoCAD secara dua dimensional (2D) dalam 

membuat gambar desain atau gambar kerja. 

 

2. INPUT: 

a. Peserta mata kuliah adalah mahasiswa semester 1 yang sudah familiar dalam 

mengoperasikan komputer untuk aplikasi dasar. Dengan demikian tidak perlu 

lagi menjelaskan operating system kepada mereka. 

b. Dosen pengampu memiliki kompetensi mengoperasikan software CAD 

(Computer Aided Design) melalui pengalaman profesional. 

c. Peralatan memenuhi kebutuhan minimum dalam proses belajar mengajar. 

d. Ruang praktikum tersedia dengan luas yang cukup. 

 

3. PROSES: 

a. Strategi Perkuliahan 

Perkuliahan ini menggunakan metode ceramah, simulasi, latihan, pemberian 

tugas, kuesioner, pre-test, interview dan evaluasi. Mahasiswa dilatih setelah 

diberi pengantar berupa penjelasan materi secukupnya pada setiap sesi 

praktikum dan diberi tugas mingguan serta tugas besar yang akan 

dikumpulkan pada akhir semester. 

Namun demikian terkadang materi tidak semuanya dapat disampaikan 

dengan baik, disebabkan adanya kendala-kendala seperti berikut: 

 Dalam praktikum, mahasiswa terlalu terfokus dengan user interface di 

layar monitor yang cukup rumit sehingga kurang memperhatikan instruksi 

dosen; 

 Dosen tidak didampingi oleh asisten sehingga seringkali kewalahan 

melayani pertanyaan yang cukup banyak dari peserta didik dalam proses 

praktikum; 

 Kondisi kelistrikan yang cukup mengganggu proses pembelajaran karena 

sering menyebabkan komputer restart dengan sendirinya, bahkan sampai 

merusak komputer. Jadi beberapa peserta didik menggunakan komputer 

yang sama sehingga harus bergantian. Bahkan kejadian terakhir ini 
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voltase/tegangan listrik yang naik tiba-tiba menyebabkan 29 unit CPU 

komputer berikut monitornya terbakar/berasap sehingga akhirnya 

praktikum dipindahkan ke ruangan laboratorium komputer lain yang lebih 

kecil dan jumlah komputer lebih sedikit. 

b. Penilaian pembelajaran 

 Penilaian dilakukan dengan melakukan pembobotan untuk setiap 

komponen penilaian. Dalam hal ini pembobotan tugas-tugas praktikum 

mendapat bobot terbesar, disusul UAS, UTS, serta partisipasi (kehadiran, 

kuis) sebagai berikut: 

o Partisipasi = 10% 

o Ujian Tengah Semester = 20% 

o Ujian Akhir Semester = 30% 

o Tugas Besar = 40% 

Kriteria penilaian adalah sebagai berikut: 

Nilai Point Range 

A 4 ≥ 80 

B 3 70-79 

C 2 60-69 

D 1 50-59 

E 0 ≤ 49 
 
 

4. OUTPUT: 

 

a. Dari evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik, sebagian besar telah 

berhasil memenuhi kompetensi yang diharapkan; 

b. Hanya sebagian kecil (sekira 10%) yang mampu mencapai nilai A. 

Berdasarkan hasil Pre-Test dan interview yang dilakukan, memang kelompok 

ini telah memiliki kompetensi dasar atau menengah yang didapatkan dari 

pengalaman atau pelatihan terdahulu; 

c. Sekira 10% peserta didik tidak lulus, karena mereka tidak mengumpulkan 

tugas, tidak hadir dalam UAS dan UTS, serta sering tidak hadir dalam 

praktikum. 
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5. REKOMENDASI: 

 

a. Perlu adanya asisten pendamping dosen yang membantu melayani 

pertanyaan peserta didik; 

b. Perlu menyediakan kelengkapan peralatan pengaman seperti UPS. 

 


