MANUAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PRAKTIKUM
DASAR ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

LABORATORIUM KOMPUTASI DAN JARINGAN

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013

Manual Prosedur
Pelaksanaan Praktikum
Dasar Algoritma dan Pemrograman
Jurusan Teknik Elektro
Fakultas Teknik
Universitas Brawijaya
Kode Dokumen

:

Revisi

:

Tanggal

:

Diajukan oleh

:

00604 07011

Ketua Laboratorium Komputasi dan Jaringan
Ttd
Ir. Wahyu Adi Priyono, MS

Dikendalikan oleh

:

Sekretaris Jurusan Teknik Elektro
Ttd
Muh. Azis Muslim, ST, MT, Ph.D

Disetujui oleh

:

Ketua Jurusan Teknik Elektro
Ttd
Dr. Ir. Sholeh Hadi Pramono, MS

Laboratorium Komputasi dan Jaringan

Page 2

PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM
Pengertian dan tujuan:
Prosedur ini adalah prosedur yang mengatur aktivitas pendaftaran dan pelaksanaan
praktikum Dasar Algoritma Dan Pemograman yang bertujuan untuk menjaga mutu ,
ketertiban administrasi dan pelaksanaan praktikum.

Pihak-pihak yang terkait:
Mahasiswa
2. Dosen Pembimbing
3. Asisten
4. Laboran
1.

MEKANISME PRAKTIKUM
Mekanisme Pendaftaran
1. Pendaftar praktikum dasar disyaratkan telah menempuh (dengan nilai bukan K) mata
kuliah yang bersangkutan.
2. Pendaftar praktikum konsentrasi disyaratkan telah lulus (dengan nilai minimal C) mata
kuliah yang bersangkutan.
3. Pendaftar hanya berhak mendaftar 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester untuk setiap
praktikum.
4. Pendaftar wajib menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Mahasiswa (KTM)
asli pada saat pendaftaran.
5. Pendaftaran dilaksanakan pada masa pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
Jadwal dan Penempatan
1. Jadwal pre-test, praktikum, post-test dan pemberian surat puas ditentukan oleh kepala
laboratorium dan diumumkan oleh jurusan pada minggu pertama periode pengisian Kartu
Rencana Studi (KRS).
2. Penentuan kelompok praktikan dilakukan oleh kepala laboratorium setelah pre-test.
3. Praktikan dapat mengajukan permohonan perubahan penempatannya kepada kepala
laboratorium secara tertulis, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan
praktikum.
4. Perubahan penempatan praktikan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
Pelaksanaan Pre-Test
1.
2.
3.
4.

Pre-test dimulai paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan praktikum.
Materi pre-test meliputi semua materi di dalam buku petunjuk praktikum.
Pelaksana pre-test adalah dosen pembimbing dibantu oleh asisten.
Penetapan kelulusan pre-test dilakukan oleh dosen pembimbing.
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5. Pendaftar dapat mengikuti praktikum apabila lulus pre-test.
6. Pendaftar yang tidak lulus pre-test, diijinkan mendaftar kembali pada semester
berikutnya.
Pelaksanaan Praktikum
1. Materi praktikum mengacu pada materi mata kuliah yang bersangkutan.
2. Sebelum melaksanakan praktikum, setiap praktikan wajib memiliki buku petunjuk dan
lembar kegiatan.
3. Setiap kelompok praktikan wajib mengajukan peminjaman peralatan kepada laboran.
4. Selama pengambilan data percobaan, kelompok praktikan didampingi oleh dosen
pembimbing dan atau asisten.
5. Validitas data dan hasil analisisnya disahkan oleh dosen pembimbing dan atau asisten.
6. Setiap kelompok praktikan wajib mengembalikan peralatan kepada laboran setelah
percobaan selesai
7. Penilaian pelaksanaan praktikum dilakukan oleh dosen pembimbing dibantu oleh asisten

MEKANISME PENGAMBILAN BUKU MODUL PETUNJUK PRAKTIUM
1. Seteleh dinyatakan lulus pretest peserta praktium wajib menerima Buku modul
parktikum sesuai paraktikum yang diikuti
2. Buku Modul diambil di Laboran ( PLP ) Laboratorium Kumputasi dan Jaringan
dilakukan peserta praktikum sendiri selama jam kerja.
3. Modul praktikum diberikan sekali selama perioda praktikum.
4. Peserta praktikum wajib memerika dan mempelajari isi modul praktikum sebelum
melakukan praktikum.
5. Peserta praktium wajib melakukan tanda tangan pada buku bukti penerimaan modul
praktikum
MEKANISME PEMINJAMAN PERALATAN PRAKTIUM
1. Setiap Peserta praktikum dalam kelompok wajib mendata/ Mengindentifikasi kebutuhan
peralatan yang digunakan praktikum sesuai dengan percobaan yang dilaksanakan.
2. Perwakilan peserta praktium dalam kelompok melakukan peminjaman dan pengecekan
peralatan, sesuai dengan kebutuhan percobaan kepada petugas laboran.
3. Setelah selelasi melakukan praktium sesuai percobaan, Perwakilan peserta praktium
dalam kelompok melakukan pengecekan peralatan, sesuai dengan peralatan yang
dipinkam dan mengembalikam kepada petugas laboran.

SANKSI
Bagi Pendaftar dan Praktikan :
1. Pendaftar yang tidak mengikuti pre-test, tidak diperkenankan mengikuti praktikum.
2. Praktikan dianggap mengundurkan diri, jika :
(a)Tidak mengikuti praktikum sesuai Jadwal yang telah ditetapkan.
(b)Tidak mengikuti 1 (satu) atau lebih percobaan dalam 1 (satu) praktikum.
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(c)Tidak mengikuti post-test sesuai Jadwal yang telah ditetapkan.
3. Pendaftar dan praktikan yang terkena sanksi, paling cepat dapat mendaftar praktikum
yang bersangkutan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak sanksi diberikan.
Bagi Asisten :
1. Tidak diperkenankan memberikan asistensi pada 1 (satu) periode praktikum berikutnya,
jika tidak hadir selama kegiatan praktikum.
Bagi Dosen Pembimbing :
1. Dosen pembimbing tidak diperkenankan melakukan pembimbingan, jika :
(a) Tidak melaksanakan tugas pembimbingan praktikum dengan baik pada semester
terdahulu.
(b) Tidak memberikan post-test dan surat puas sesuai Jadwal pada semester terdahulu.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

LAPORAN PRAKTIKUM
Laporan praktikum merupakan kumpulan laporan percobaan yang bentuk dan formatnya
ditentukan oleh kepala laboratorium.
Laporan percobaan berisi data, analisis dan kesimpulan.
Laporan percobaan disahkan oleh dosen pembimbing dan atau asisten pada waktu
percobaan yang bersangkutan selesai.
Pengesahan laporan praktikum dilakukan oleh dosen pembimbing.

PENILAIAN
Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dibantu oleh asisten.
Penilaian meliputi penilaian selama pelaksanaan praktikum dan post-test.
Penilaian pelaksanaan praktikum meliputi unsur sikap, keaktifan, penguasaan alat dan
penguasaan materi praktikum.
Nilai akhir ditentukan oleh dosen pembimbing

Pelaksanaan Post-Test
1. Materi post-test meliputi semua materi yang terdapat di dalam buku petunjuk praktikum
dan laporan praktikum.
2. Post-test dilakukan secara lisan dan atau tertulis.
3. Pelaksana dan penilai post-test adalah dosen pembimbing.
4. Post-test diakhiri paling lambat 2 (dua) minggu setelah praktikum berakhir.

PENGAMBIALAN DAN PEMBERIAN SURAT PUAS
1. Nilai dalam surat puas dinyatakan dengan bilangan antara 0 - 100.
2. Pemberian surat puas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah batas akhir
pelaksanaan post-test.
3. Pemberian surat puas dilakukan oleh dosen pembimbing.
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Daftar Istilah
1. Jadwal alokasi waktu untuk kegiatan pelaksanaan pre-test, praktikum, post-test dan
pemberian surat puas.
2. Laporan, pengemasan hasil akhir dari suatu percobaan atau praktikum ke dalam bentuk
dan format tertentu.
3. Mekanisme, cara atau aturan yang wajib dipenuhi apabila ingin mendaftarkan diri
sebagai peserta praktikum.
4. Pendaftaran praktikum , kegiatan administratif berupa entri data mahasiswa yang ingin
mengikuti kegiatan praktikum.
5. Pendaftar praktikum, mahasiswa yang berminat untuk mengikuti kegiatan praktikum.
6. Pre-test, kegiatan ujian secara lisan dan atau tertulis yang dimaksudkan untuk mengukur
pengetahuan teoritis mahasiswa tentang materi praktikum yang bersangkutan.
7. Praktikan atau peserta praktikum pendaftar praktikum yang telah lulus seleksi pre-test.
8. Praktikum, perifikasi masalah secara nyata (praktek) dengan menggunakan alat, bahan,
dan dengan prosedur kegiatan tertentu.
9. Praktikum dasar, praktikum yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa, dimana tujuan,
materi dan metode diberikan di buku petunjuk praktikum, sedangkan penyelesaian dibuat
oleh praktikan
10. Praktikum konsentrasi, praktikum yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa pada
konsentrasi yang bersangkutan, dimana tujuan diberikan, materi dan metode diberikan
atau tidak diberikan sama sekali di buku petunjuk praktikum, sedangkan penyelesaian
dibuat oleh praktikan.
11. Post-test, kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing praktikum setelah
kegiatan praktikum selesai.
12. Pemberian surat puas, tahap akhir dari pelaksanaan pre-test, praktikum dan post-test,
sebagai tanda bukti bagi praktikan yang bersangkutan bahwa telah menyelesaikan
seluruh pelaksanaan yang dimaksud.
13. Penilaian, usaha untuk mengukur kemampuan afektif, kognitif dan psiko-motorik
mahasiswa dalam pelaksanaan pre-test, praktikum dan post-test.
14. Syarat, segala sesuatu yang menjadi batasan atau acuan apabila ingin mengikuti kegiatan
praktikum.
15. Sanksi, hukuman yang dikenakan pada pendaftar praktikum maupun praktikan yang
melanggar aturan praktikum.

Rujukan
1.
2.

Manual Mutu UJM JTE FTUB (00604 05000)
Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) – Persyaratan ISO
9001:2008, Badan Standardisasi Nasional

Lampiran
1.

Bagan Manual Prosedur Praktikum Laboratorium (00604 07010 01)
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Lampiran

Kode: 00604 07010 01

PROSEDUR PRAKTIKUM LABORATORIUM
MAHASISWA
Syarat:
1. Praktikum Dasar:
Telah menempuh MK yang
bersangkutan dg Nilai ≠ K
2. Praktikum Konsentrasi:
Telah Lulus MK dg Nilai ≥ D)
3. Praktikum Bengkel Elektro:
Telah Menempuh 35 sks

LABORAN

1

ASISTEN

DOSEN PEMBIMBING

Kepala Lab.

10

Pendaftaran:
1. Satu Kali dalam Satu
Semester)
2. Bukti KHS & KTM Asli
3. Dilaksanakan pada
Setiap Masa Pengisian KRS

5
2
PRE-TEST
(≤ Satu Minggu Sebelum
Praktikum)

Tidak

3
Tidak
Lulus
LULUS

4

Lulus

Praktikum

7

6

15
Tidak

Lulus

8 Ya

POST-TEST
(≤ Dua Minggu Setelah
Praktikum)

9
Pengambilan Surat
Puas dalam Batas
Waktu yang Ditentukan
Kepala Lab

Pembuatan Konsep
Surat Puas

Selesai

Lulus

12

14
Ya 16

Tidak

11 Ya

Penerbitan Surat Puas
(≤ Satu Minggu Setelah
Batas Akhir Pelaksanaan Post Test)
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Surat Puas

13

Page 7

