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Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pembelajaran praktikum 

elektronika Digital II bebrasis kompetensi. Elektronika Digital II merupakan mata 

kuliah keahlian dasar yang mendasari mata kuliah keahlian. Sehingga dalam 

perumusan kompetensi dilakukan pencermatan keterkaitan mata kuliah dasar, mata 

kuliah keahlian terdukung dengan tuntutan dunia kerja. Perumusan kompetensi 

dilakukan karena mata kuliah masih bersifat deskripsi belum dirumuskan dalam 

bentuk kompetensi.  

 Model dinyatakan efektif jika sebagian besar mahasiswa mampu lulus uji 

program atau uji kompetensi untuk mata kuliah elektronika Digital II. Kriteria 

kelulusan ialah minimal 70 dengan aspek penilaian sesuai dengan aspek penilaian 

kompetensi. Adapun aspek-aspek dan bobot penilaian adalah persiapan (15%), fungsi 

rangkaian (30%), kerapihan rangkaian (10%), ketepatan waktu (10%), ketepatan 

pemilihan instrument (10%) dan kesimpulan (25%). Penelitian ini dilaksanakan 

dengan keterbatasan keterikatan kurikulum yang mana bobot SKS teori dan praktek 

sama yaitu 1 SKS sehingga perumusan kompetensi mengalami penyesuaian waktu 

tidak dapat secara keseluruhan materi yang diajarkan. 

 Hasil penelitian menunjukkan adanya perbaikan prestasi mahasiswa dari 

siklus ke siklus berikutnya. Diakhir kegiatan dilakukan uji program serupa dengan uji 

kompetensi hanya karena keterbatasan waktu tidak dapat dilaksanakan hingga uji 

kemampuan pelacakan kerusakan rangkaian. Hasil menunjukkan 88% mahasiswa 

berhasil lulus dan 12 % gagal dengan rerata nilai 80,9. Adapu model pembelajaran 

praktikum Digital II dilaksanakan dengan langkah-langkah : (1) perumusan 

kompetensi didasarkan kedudukan mata kuliah dalam kurikulum dan deskripsi mata 

kuliah, (2) pelaksanaan praktikum dititik beratkan belajar personal, dosen sebagai 

fasilitator. Penilaian praktikum meliputi 3 tahap kegiatan : (a) Pra praktikum berupa 

penyelesaian tugas mandiri untuk diuji sebelum melaksanakan praktikum. (b) Proses 

pelaksanaan praktikum penilaian meliputi fungsi rangkaian, kerapihan rangkaian, 

ketepatan waktu, ketepatan pemlihan instrument dan (c) paska praktikum berupa 

penilaian laporan hasil praktek, penilaian bobot teringgi pada analisis dan 

kesimpulan. (3) Dilakukan uji keluaran yang berupa uji kompetensi untuk melihat 

keberhasilan program melalui prestasi mahasiswa. Bagi mahasiswa yang mempunyai 



nilai praktek < 70 dinyatakan gagal harus memperbaiki tugas hingga mencapai nilai > 

70. Bagi mahasiswa yang mempunyai nilai > 70 dinyatakan lulus boleh mengambil 

tugas pratek berikutnya. Pembelajaran praktikum elektronika Digital II berbasis 

kompetensi dinyatakan efektif karena 88% mahasiswa telah memenuhi syarat 

kelulusan yaitu minimal 70, rerata nilai kelas 80,9.   


