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I. DESKRIPSI MATA KULIAH 
Mata kuliah Praktik Teknik Digital bertujuan agar mahasiswa mampu 

membuat rangkaian, menjelaskan, membedakan, memberikan contoh 

penerapan dan membuat rangkaian digital karya sendiri dari penerapan 

gerbang logika, aljabar boolean, aritmatika digital dan rangkaian 

sekuensial. Materi-materi praktik teknik digital tersebut tercakup pada 

materi-materi seperti: (1) gerbang logika dasar, (2) aljabar boolean, (3) 

rangkaian aritmatika digital, dan (4) rangkaian sekuensial seperti: clock 

pulse generator, flip-flop, enkoder-dekoder, counter asinkron, counter 

sinkron, shift register, multiplekser-demultiplekser dan ADC-DAC. Mata 

kuliah ini dilaksanakan sesuai teori konstruktivisme, dimana mahasiswa 

membangun informasinya sendiri berdasarkan pengetahuan awal dan 

pengalamannya. Sehingga pengetahuan tidak sekedar dipindahkan oleh 

dosen, tetapi harus dibangun dan dimunculkan sendiri oleh siswa agar 

dapat berinteraksi dengan informasi yang ada baik dari dosen berupa 

materi dan Jobsheet Praktikum maupun sumber lainnya (buku, internet dan 

lainnya). Pelaksanaan mata kuliah ini dilakukan dengan beberapa metode, 

diantaranya ceramah, pemberian tugas (mandiri dan kelompok), diskusi 

dan pemecahan masalah (problem solving) melalui praktikum. Evaluasi 

dilakukan melalui: tugas kelompok; partisipasi, kehadiran kuliah dan sikap; 

laporan praktikum; proyek mandiri dan UAS.    

II. KOMPETENSI INTI 
A. Menerima keberagaman karakteristik individu (agama, suku, fisik) 

sebagai anugerah Tuhan 
B. Menunjukkan  perilaku  berakhlak mulia (jujur, disiplin, tanggungjawab, 

santun, tertib) semangat, mampu bekerjasama, percaya diri memberi 
penjelasan dan ikut berperan dalam mengelola kelas serta  berinteraksi 
secara  efektif  antar mahasiswa, dosen dan teknisi.   

C. Memahami (menjelaskan, membedakan dan memberikan contoh)  dan  
menerapkan  pengetahuan  faktual,  konseptual,  prosedural  mengenai 
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Gerbang Logika, Aljabar Boolean, Aritmatika Digital dan Rangkaian 
Sekuensial,  serta menerapkan  pengetahuan  prosedural  pada  bidang  
kajian  yang  spesifik  sesuai  dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah.  

D. Mampu membuat rangkaian Gerbang Logika, Aljabar Boolean, 
Aritmatika Digital dan Rangkaian Sekuensial dan mampu membuat 
rangkaian digital karya sendiri dari penerapan gerbang logika, aljabar 
boolean, aritmatika digital dan rangkaian sekuensial 
 

III. KOMPETENSI DASAR 

Setelah praktikum, mahasiswa mampu: 

1. Menerima keberagaman karakteristik individu (agama, suku, fisik) 

sebagai anugerah Tuhan  

2. Menunjukkan  perilaku  berakhlak mulia (jujur, disiplin, 

tanggungjawab, santun, tertib) semangat, mampu bekerjasama, 

percaya diri memberi penjelasan dan ikut berperan dalam mengelola 

kelas serta  berinteraksi secara  efektif  antar mahasiswa, dosen dan 

teknisi. 

3. Menjelaskan gerbang logika 

4. Menjelaskan aljabar boolean 

5. Menjelaskan rangkaian Aritmatika Digital 

6. Menjelaskan rangkaian sekuensial 

6.1. Menjelaskan rangkaian rangkaian clock pulse generator 

6.2. Menjelaskan rangkaian flip-flop 

6.3. Menjelaskan rangkaian enkoder-dekoder 

6.4. Menjelaskan rangkaian counter asinkron  

6.5. Menjelaskan rangkaian counter sinkron 

6.6. Menjelaskan rangkaian  shift register 

6.7. Menjelaskan rangkaian multiplekser dan demultiplekser 

6.8. Menjelaskan rangkaian ADC dan DAC 

7. Membuat rangkaian digital sekuensial 

 

IV. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

A. Aspek Sikap  

1. Dapat menerima pembagian kelompok belajar dengan karakteristik 

individu yang tidak sama 

2. Dapat menghargai usaha teman dalam kelompok belajar 

3. Dapat memiliki rasa jujur dalam bekerja. 

4. Dapat mengikuti kuliah dengan disiplin,  tanggung jawab dalam 

tugasnya,  semangat dan tertib. 

5. Dapat memiliki sopan santun dalam kelas maupun di luar kelas. 
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6. Dapat bekerja sama dalam kelompok. 

7. Dapat memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuannya 

memberikan penjelasan.  

8. Dapat ikut berperan dalam mengelola kelas serta  berinteraksi 

secara  efektif  antar mahasiswa, dosen dan teknisi.   

B. Aspek Pengetahuan 

Mahasiswa mampu: 

1.3. Menjelaskan sifat-sifat gerbang logika AND, OR, NOT, NAND, 

NOR, EX-OR dan EX-NOR 

1.4. Menjelaskan sifat-sifat rangkaian universal NAND dan unversal 

NOR dengan sifat gerbang logika lain 

1.5. Memberikan contoh penerapan sifat gerbang logika 

2.2. Menjelaskan hasil rangkaian dengan aljabar boolean 

2.3. Memberikan contoh penerapan sifat aljabar boolean 

3.2. Membedakan rangkaian Half A/S dengan rangkaian Full A/S 

3.3. Menjelaskan rangkaian Half A/S dan Full A/S 

3.4. Memberikan contoh penerapan sifat Half A/S dan Full A/S 

4.1.2. Menjelaskan pengaruh variasi nilai R dan C pada rangkaian 

multivibrator astabiil dengan IC 555 

4.1.3. Menentukan variasi nilai R dan C untuk frekuensi clock  tertentu 

4.1.4. Menjelaskan fungsi clock pulse generator 

4.1.5. Menjelaskan pengaruh clock pulse generator pada perangkat 

digital 

4.1.6. Memberikan contoh penerapan clock pulse generator 

4.2.2. Menjelaskan sifat-sifat dan fungsi dari SR, JK, T dan D flip-flop 

4.3.2. Menjelaskan fungsi dari enkoder dan dekoder 

4.3.3. Memberikan contoh penerapan enkoder dan dekoder 

4.4.3. Menjelaskan karakteristik counter asinkron 

4.4.4. Memberikan contoh penerapan counter asinkron 

4.5.2. Menjelaskan karakteristik counter sinkron 

4.5.3. Memberikan contoh penerapan counter sinkron 

4.6.2. M enjelaskan karakteristik shift register 

4.6.3. Memberikan contoh penerapan shift register 

4.7.2. Menjelaskan karakteristik multiplekser dan demultiplekser 

4.7.3. Memberikan contoh penerapan multiplekser dan demultiplekser 

4.8.2. Menjelaskan karakteristik ADC dan DAC 

4.8.3. Memberikan contoh penerapan ADC dan DAC 
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C. Aspek keterampilan 

Mahasiswa mampu: 

1.1. Membuat rangkaian gerbang logika AND, OR, NOT, NAND, NOR, 

EX-OR dan EX-NOR 

1.2. Membuat rangkaian universal NAND dan unversal NOR dengan 

sifat gerbang logika lain 

2.1. Menerjemahkan persamaan logika ke dalam rangkaian 

3.1. Membuat rangkaian Half A/S dan Full A/S 

4.1.1. Membuat rangkaian clock pulse generator  dengan IC 555 

sebagai multivibrator astabil. 

4.2.1. Membuat rangkaian SR, JK, T dan D flip-flop 

4.3.1. Membuat rangkaian enkoder dan dekoder 

4.4.1. Membuat rangkaian counter asinkron menggunakan flip-flop 

4.4.2. Membuat rangkaian counter asinkron menggunakan IC 7490n 

dan 7493 

4.5.1. Membuat rangkaian counter sinkron  

4.6.1. Membuat rangkaian shift register  

4.7.1. Membuat rangkaian multiplekser dan demultiplekser  

4.8.1. Membuat rangkaian ADC dan DAC 

5.1. membuat rangkaian digital karya sendiri dari penerapan gerbang 

logika, aljabar boolean, aritmatika digital dan rangkaian 

sekuensial 

 

V. STRATEGI PERKULIAHAN 

A. Ceramah 

B. Diskusi dan pemecahan masalah (problem solving) melalui praktikum 

C. Tugas Kelompok (paper dan presentasi) 

D. Tugas Mandiri 

 

VI. SUMBER BACAAN 

Buku Teks: 

1A. Ronald J. Tocci, Digital Systems Principles and Applications, Prentice-

Hall  

Referensi lainnya: 

2A. M. Morris Mano, Digital Design, Prentice-Hall 

2B. Umi Rochayati, Lab Sheet Praktek Teknik Digital 

2C. Wijaya Widjanarka N. (2006). Teknik Digital. Erlangga: Jakarta 
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VII. SKENARIO PERKULIAHAN 

Tatap 

muka 

Kompetensi 

dasar 

Materi pokok Strategi 

perkuliahan 

Sumber 

bacaan Sikap Pengetahuan Keterampilan 

Ke-1  Menjelaskan 
gerbang 
logika 

Tertib dalam 
membuat 
rangkaian 
 

Memiliki 
pemahaman 
(menjelaskan 
sifat dan 
memberikan 
contoh)  
Gerbang 
AND, NOT, 
OR, NAND, 
NOR, EX-OR 
dan EX-NOR 

- Praktik 
membuat 
rangkaian 
gerbang 
logika AND, 
OR, NOT, 
NAND, NOR, 
EX-OR dan 
EX-NOR 

- Praktik 
membuat 
rangkaian 
universal 
NAND dan 
unversal NOR 
dengan sifat 
gerbang 
logika lain 

Ceramah 
Praktikum 
 

1A, 2A, 
2B dan 
2C 

Ke-2 

Ke-3 Menjelaskan 
aljabar 
boolean 

- Tertib dalam 
membuat 
rangkaian 

- Kerjasama 
dalam 
kelompok 
(kelompok 
presentator) 

Memiliki 
pemahaman 
(menjelaskan 
dan 
memberikan 
contoh) 
mengenai 
aljabar 
boolean 

Praktik 
menerjemahkan 
persamaan 
logika ke dalam 
rangkaian 
 

Ceramah 
Praktikum 
Tugas 
kelompok 

1A, 2A, 
2B dan 
2C 

Ke-4 Menjelaskan 
rangkaian 
Aritmatika 
Digital 

- Tertib dalam 
membuat 
rangkaian 

- Kerjasama 
dalam 
kelompok 
(kelompok 
presentator) 

Memiliki 
pemahaman 
(menjelaskan, 
membedakan 
dan 
memberikan 
contoh) i Half 
A/S dan Full 
A/S 

Praktik 
membuat 
rangkaian Half 
A/S dan Full 
A/S 

Ceramah 
Praktikum 
Tugas 
kelompok 

1A, 2A, 
2B dan 
2C 

Ke-5 Menjelaskan 
rangkaian 
rangkaian 
clock pulse 
generator 

- Tertib dalam 
membuat 
rangkaian 

- Kerjasama 
dalam 
kelompok 
(kelompok 
presentator) 

Memiliki 
pemahaman 
(menjelaskan 
dan 
memberikan 
contoh) 
rangkaian 
multivibrator 
astabil IC 555 

Praktik 
membuat 
rangkaian clock 
pulse generator  
dengan IC 555 
sebagai 
multivibrator 
astabil 

Ceramah 
Praktikum 
Tugas 
kelompok 

1A, 2A, 
2B dan 
2C 
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Tatap 

muka 

Kompetensi 

dasar 

Materi pokok Strategi 

perkuliahan 

Sumber 

bacaan Sikap Pengetahuan Keterampilan 

Ke-6 Menjelaskan 
rangkaian flip-
flop 

- Tertib dalam 
membuat 
rangkaian 

- Kerjasama 
dalam 
kelompok 
(kelompok 
presentator) 

Memiliki 
pemahaman 
(menjelaskan) 
mengenai 
flipflop 

Praktik 
membuat 
rangkaian SR, 
JK, T dan D 
flip-flop 

Ceramah 
Praktikum 
Tugas 
kelompok 

1A, 2A, 
2B dan 
2C 

Ke-7 Menjelaskan 
rangkaian 
enkoder-
dekoder 

- Tertib dalam 
membuat 
rangkaian 

- Kerjasama 
dalam 
kelompok 
(kelompok 
presentator) 

Memiliki 
pemahaman 
(menjelaskan 
dan 
memberikan 
contoh) 
enkoder dan 
dekoder 

Praktik 
membuat 
rangkaian 
enkoder dan 
dekoder 

Ceramah 
Praktikum 
Tugas 
kelompok 

1A, 2A, 
2B dan 
2C 

Ke-8 Menjelaskan 
rangkaian 
counter 
asinkron 

- Tertib dalam 
membuat 
rangkaian 

- Kerjasama 
dalam 
kelompok 
(kelompok 
presentator) 

Memiliki 
pemahaman 
(menjelaskan 
dan 
memberikan 
contoh) 
counter 
asinkron, IC 
7490, IC 7493 

Praktik 
membuat 
rangkaian 
counter 
asinkron 
menggunakan 
flip-flop, IC 
7490 dan 7493 

Ceramah 
Praktikum 
Tugas 
kelompok 

1A, 2A, 
2B dan 
2C 

Ke-9 Menjelaskan 
rangkaian 
counter 
sinkron 

- Tertib dalam 
membuat 
rangkaian 

- Kerjasama 
dalam 
kelompok 
(kelompok 
presentator) 

Memiliki 
pemahaman 
(menjelaskan 
dan 
memberikan 
contoh) 
counter 
sinkron 

Praktik 
membuat 
rangkaian 
counter sinkron 

Ceramah 
Praktikum 
Tugas 
kelompok 

1A, 2A, 
2B dan 
2C 

Ke-10 Menjelaskan 
rangkaian  
shift register 

- Tertib dalam 
membuat 
rangkaian 

- Kerjasama 
dalam 
kelompok 
(kelompok 
presentator) 

Memiliki 
pemahaman 
(menjelaskan 
dan 
memberikan 
contoh) shift 
register (SISO, 
SIPO, PISO, 
PIPO) 

Praktik 
membuat 
rangkaian shift 
register 

Ceramah 
Praktikum 
Tugas 
kelompok 

1A, 2A, 
2B dan 
2C 

Ke-11 Menjelaskan 
rangkaian 
multiplekser 
dan 

- Tertib dalam 
membuat 
rangkaian 

- Kerjasama 

Memiliki 
pemahaman 
(menjelaskan 
dan 

Praktik 
membuat 
rangkaian 
multiplekser 

Ceramah 
Praktikum 
Tugas 
kelompok 

1A, 2A, 
2B dan 
2C 
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Tatap 

muka 

Kompetensi 

dasar 

Materi pokok Strategi 

perkuliahan 

Sumber 

bacaan Sikap Pengetahuan Keterampilan 

demultiplekser dalam 
kelompok 
(kelompok 
presentator) 

memberikan 
contoh) mux-
demux 

dan 
demultiplekser 

Ke-12 Menjelaskan 
rangkaian 
ADC dan DAC 

- Tertib dalam 
membuat 
rangkaian 

- Kerjasama 
dalam 
kelompok 
(kelompok 
presentator) 

- Memiliki 
pemahaman 
(menjelaskan 
dan 
memberikan 
contoh) ADC-
DAC 

Praktik 
membuat 
rangkaian ADC 
dan DAC 

Ceramah 
Praktikum 
Tugas 
kelompok 

1A, 2A, 
2B dan 
2C 

Ke-13 

Ke-14 Membuat 

rangkaian 

digital 

sekuensial 

- Semangat 
dalam 
membuat 
rangkaian 
 

Memiliki 
pemahaman 
mengenai 
rangkaian 
sekuensial 

Praktik 
membuat 
rangkaian 
digital 
sekuensial 

Ceramah 
Praktikum 
 

1A, 2A, 
2B dan 
2C 

Ke-15 Proyek 
mandiri dan 
UAS 

- memlilki 
kemampuan 
menjelaskan 
benar atau 
salahnya 

- percaya diri 
terhadap 
kemampuan
-nya 

Memiliki 
pemahaman 
mengenai 
rangkaian 
sekuensial 

Praktik 
rangkaian 
digital karya 
sendiri 

Tugas 
Mandiri 
 

1A, 2A, 
2B dan 
2C 

Ke-16 

 

 

VIII. EVALUASI 

A. Tugas Kelompok 

Tugas kelompok merupakan tugas yang dikerjakan oleh minimal 2 

mahasiswa dalam satu kelompok. Tugas kelompok ini yaitu 

“menjelaskan penerapan-penerapan materi elektronika digital dalam 

penggunaannya sehari-hari khususnya dalam perangkat digital”. 

Terdapat 10 materi elektronika digital yang dijadikan tugas, yaitu: (1) 

gerbang logika; (2) aljabar boolean; (3) aritmatika digital; (4) clock 

pulse generator; (5) flip-flop; (6) enkoder-dekoder; (7) counter asinkron 

dan counter sinkron; (8) shift register; (9) multiplekser –demultiplekser; 

dan (10) ADC-DAC. Satu kelompok mengerjakan 2 materi. Tugas 

dipresentasikan selama 20 menit di setiap awal perkuliahan. Materi 

presentasi disesuaikan dengan materi pertemuan yang telah disepakati. 

Dalam presentasi tersebut terdapat sesi tanya jawab dan diskusi. Bobot 

tugas kelompok adalah 15. 
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B. Partisipasi, Kehadiran Kuliah dan Sikap 

Batas minimal kehadiran mahasiswa adalah 12 dari 16 kali pertemuan 

atau 75% dari presensi total. Jika kehadiran tersebut tidak terpenuhi, 

mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester. Apabila 

terdapat mahasiswa yang sikapnya tidak sesuai dan tidak memiliki 

iktikad untuk memperbaiki maka akan mempengaruhi penilaian sikap 

(Afektif, Kecakapan Sosial dan Personal) dengan bobot 10. 

 

C. Laporan Praktikum 

Setiap selesai pelaksanaan praktikum, setiap mahasiswa wajib 

melaporkan hasil praktikum dalam bentuk laporan (bersifat individu). 

Laporan disesuaikan dengan format jobsheet dengan tambahan hasil 

pengamatan, analisis, jawaban pertanyaan dan kesimpulan. Dalam 

laporan praktikum ditambahkan pula nilai pengamatan praktikum yang 

bernilai 50% dari nilai laporan secara keseluruhan. Bobot laporan 

praktikum adalah 20. 

 

D. Proyek Mandiri 

Proyek mandiri berupa tugas pembuatan rangkaian digital karya sendiri 

dari penerapan gerbang logika, aljabar boolean, aritmatika digital dan 

rangkaian sekuensial. Selain dalam bentuk rangkaian, tugas ini 

dilengkapi dengan laporan proyek. Indikator yang dinilai idalam tugas 

ini diantaranya adalah keberhasilan, ide, keinovatifan, kerumitan dan 

waktu. Tugas ini dipresentasikan kepada dosen satu persatu.  Bobot  

proyek mandiri adalah 35. 

 

E. Ujian Akhir Semester 

Ujian akhir semester dilaksanakan di akhir semester. Pelaksanaannya 

dilakukan setelah proyek mandiri dilaksanakan.   Bobot ujian akhir 

semester adalah 20.  

 

Tabel Ringkasan Bobot Evaluasi 

No. Jenis  Bobot 

Maksimum 

1 Tugas Kelompok 15% 

2 Partisipasi, Kehadiran Kuliah dan Sikap 10% 

3 Laporan Praktikum 20% 

4 Proyek Mandiri 35% 

5 Ujian Akhir Semester 20% 
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Nilai matakuliah ini adalah akumulatif dari poin A, B, C, D, dan E. 

 

Tabel Penguasaan Kompetensi 

No. Nilai Syarat 

1 A 86 – 100  

2 A - 81 – 85  

3 B + 76 – 80  

4 B 71 – 75  

5 B - 66 – 70  

6 C + 61 – 65  

7 C 56 – 60  

8 D 0 – 55  

 

 


