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CapaianPembelajaran Program Studi  

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 

3. Mampu melakukan pekerjaan yang berhubungandenganteknikkomputer dengan memanfaatkan keahlian dan teknologi sesuai kaidah dan 

standar yang berlaku 

4. ..... 

Mata Kuliah  

Mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Mengenal dan memahami tentang mikrokontroler dan aplikasinya 

2. Mengenal instruksi-instruksi program untuk pengoperasian mikrokontroler 

3. Membuat algoritma program untuk aplikasi mikrokontroler. 

4. Membuat program aplikasi sesuai dengan algoritma program. 

Media Pembelajaran Software:codevisionAVR, proteus 

Jurnal: Jurnal ilmiah terkait 

Hardware : Komputer/Laptop, LCD 

Pedoman  :mikrokontroler, codevision AVR, proteus 

DosenPengampu Ali A.S. Ramschie, MarsonBudiman 

Mata KuliahPrasyarat  

Mata kuliah core subject 
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(6) 
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(8) 

1, 2 

Memahami pemograman 

dengan seven segment 

untuk menampilkan 

angka dan huruf 

pemograman dengan 

seven segment  

Kuliah dan praktikumi 

(TM: 2x (4x50”)) 

Mahasiswa mampu 

Memahami dan 

membuat 

pemograman 

dengan seven 

segment untuk 

menampilkan 

angka dari 0 

sampai 9 dan 

menampilkan 

huruf a dampai 

dengan huruf z 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaanmateri 

Bentuk non test: 

-Praktikum 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaanmateri 

Bentuk non test: 

-Praktikum 

10 

3 

Memahami dan 

membuat program 

penampil LED untuk 

program running LED 

membuat program 

penampil LED untuk 

program running LED 

Kuliah dan praktikum 

(TM: 1x (4x50”)) 

Mahasiswa mampu 

Memahami dan 

membuat program 

penampil LED 

untuk program 

running LED 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaanmateri 

Bentuk non test: 

-Praktikum 

Kuliahdanpraktikum 

[(TM:1x(4x50”)] 

Tugas: 

membuat program 

penampil LED untuk 

program running LED 

(BT+BM: (1+1)x(2x60”)) 

5 

4 

Memahami dan 

membuat program 

untuk input dan output 

melalui tombol tekan 

dan penampil LED 

membuat program 

untuk input dan 

output melalui 

tombol tekan dan 

penampil LED 
Kuliah dan praktikum 

(TM: 1x (4x50”)) 

Mahasiswa mampu 

membuat program 

untuk input dan 

output melalui 

tombol tekan dan 

penampil LED 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaanmateri 

Bentuk non test: 

-Praktikum 

Kuliahdanpraktikum 

[(TM:1x(4x50”)] 

Tugas: 

membuat program 

untuk input dan output 

melalui tombol tekan 

dan penampil 

LED(BT+BM: 

(1+1)x(2x60”)) 

10 

5 

Memahami dan 

membuat program up 

counter melalui 

membuat program 

up counter melalui 

penampil seven 

Kuliah dan praktikum 

(TM: 1x (4x50”)) 

Mahasiswa 

mampu 

membuat 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaanmateri 

Kuliahdanpraktikum 

[(TM:1x(4x50”)] 

Tugas: 

5 
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penampil seven 

segment 

segment program up 

counter melalui 

penampil seven 

segment 

Bentuk non test: 

-Praktikum 

membuat program up 

counter melalui 

penampil seven segment 

(BT+BM: (1+1)x(2x60”)) 

6 

Memahami dan membuat 

program down counter 

dengan penampil seven 

segment 

 

membuat program 

down counter 

dengan penampil 

seven segment 

 

Kuliah dan praktikum 

(TM: 1x (4x50”)) 

Mahasiswa mampu 

membuat 

program down 

counter dengan 

penampil seven 

segment 

 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaanmateri 

Bentuk non test: 

-Praktikum 

Kuliahdanpraktikum 

[(TM:1x(4x50”)] 

Tugas: 

membuat program down 

counter dengan 

penampil seven segment 

(BT+BM: (1+1)x(2x60”)) 

10 

7 

Memahami dan 

membuat program 

aplikasi up counter 

dan down counter 

melalui tombol input 

membuat program 

aplikasi up counter 

dan down counter 

melalui tombol input Kuliah dan praktikum 

(TM: 1x (4x50”)) 

membuat program 

aplikasi up 

counter dan down 

counter melalui 

tombol input  

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaanmateri 

Bentuk non test: 

-Praktikum 

Kuliahdanpraktikum 

[(TM:1x(4x50”)] 

Tugas: 

membuat program 

aplikasi up counter dan 

down counter melalui 

tombol input 

(BT+BM: (1+1)x(2x60”)) 

10 

8 Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian dan evaluasi 

9 

Memahami dan 

membuat program 

keypad dengan 

penampil LED 

membuat program 

keypad dengan 

penampil LED 
Kuliah dan praktikum 

(TM: 1x (4x50”)) 

Mahasiswa mampu 

membuat program 

keypad dengan 

penampil LED 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaanmateri 

Bentuk non test: 

-Praktikum 

Kuliahdanpraktikum 

[(TM:1x(4x50”)] 

Tugas: 

membuat program 

keypad dengan 

penampil LED 

(BT+BM: (1+1)x(2x60”)) 

10 

10 

Memahami dan 

membuat program 

untuk menampilkan 

tulisan pada LCD 

membuat program 

untuk menampilkan 

tulisan pada LCD 
Kuliah dan praktikum 

(TM: 1x (4x50”)) 

Mahasiswa mampu 

membuat program 

untuk 

menampilkan 

tulisan pada LCD 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaanmateri 

Bentuk non test: 

-Praktikum 

Kuliahdanpraktikum 

[(TM:1x(4x50”)] 

Tugas: 

membuat program 

untuk menampilkan 

tulisan pada LCD 

(BT+BM: (1+1)x(2x60”)) 

10 

11, 12 
Memahami dan membuat 

program untuk pesan 

membuat program 

untuk pesan yang 

Kuliah dan diskusi 

(TM: 2x (2x50”)) 

Mahasiswa mampu 

membuat program 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

Kuliahdandiskusi 

[(TM:2x(2x50”)] 
10 
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yang bergulir dan 

animasi teks melalui 

penampil LCD 

bergulir dan animasi 

teks melalui 

penampil LCD 

untuk pesan yang 

bergulir dan 

animasi teks 

melalui penampil 

LCD 

penguasaan 

Bentuk non test: 

-Presentasi 

Tugas : 

Menginstalasi program 

untuk pesan yang 

bergulir dan animasi 

teks melalui penampil 

LCD 

 (BT+BM: (1+1)x(2x60”)) 

13 

Memahami dan membuat 

program aplikasi ADC 

melalui input potensio 

untuk mendeteksi 

perubahan tegangan 

membuat program 

aplikasi ADC melalui 

input potensio untuk 

mendeteksi 

perubahan tegangan 
Kuliah dan diskusi 

(TM: 2x (2x50”)) 

Mahasiswa mampu 

membuat program 

aplikasi ADC 

melalui input 

potensio untuk 

mendeteksi 

perubahan 

tegangan 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non test: 

-Presentasi 

Kuliahdandiskusi 

[(TM:2x(2x50”)] 

Tugas : 

Membuat program 

aplikasi ADC melalui 

input potensio untuk 

mendeteksi perubahan 

tegangan 

(BT+BM: (1+1)x(2x60”)) 

10 

14, 15 

Memahami dan membuat 

program aplikasi motor 

DC untuk on/off dan 

balik putaran 

membuat program 

aplikasi motor DC 

untuk on/off dan 

balik putaran 
Kuliah dan diskusi 

(TM: 2x (2x50”)) 

Mahasiswa mampu 

membuat program 

aplikasi motor DC 

untuk on/off dan 

balik putaran 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non test: 

-Presentasi 

Kuliahdandiskusi 

[(TM:2x(2x50”)] 

Tugas : 

Membuat program 

aplikasi motor DC untuk 

on/off dan balik putaran 

(BT+BM: (1+1)x(2x60”)) 

10 

16 Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 
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