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Deskripsi Mata Kuliah

: Mata kuliah ini membahas mengenai struktur penyimpanan data yang digunakan saat program dijalankan. Memberikan pemahaman dan penguasaan
kepada mahasiswa mengenai penyusunan data pada memori komputer. Dengan penyusunan data baik, maka problem yang kompleks, yang
mempunyai operasi-operasi penting untuk memanipulasi data (pemasukan, pencarian, pengurutan, dan penghapusan data) dapat dieksekusi dengan
sumber daya yang lebih kecil, memori lebih kecil, dan waktu eksekusi yang lebih cepat. Mata kuliah ini meliputi analisis algoritma, metode-metode
dalam searching dan sorting serta berbagai macam Struktur Data seperti arrays, pointer, stacks, linked lists ataupun kombinasi diantaranya.

Capaian Pembelajaran

: Setelah mengikuti proses pembelajaran struktur data selama 18 kali pertemuan mahasiswa dapat mengorganisir data menggunakan konsep struktur
data dan mampu mengimplementasikan struktur data yang tepat ke dalam sebuah program.

MINGGU

KEMAMPUAN AKHIR

BAHAN KAJIAN

METODE PEMBELAJARAN

PENGALAMAN BELAJAR
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