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KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci
keberhasilan belajar peserta diklat. Guru professional adalah guru yang
kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat
menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru
sebagai komponen yang menjadi focus perhatian pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut
kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP)
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan
hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi
guru (UKG) untukkompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015.
Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam
penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan
menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG
diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru pasca UKG melalui program Guru
Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen
perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta diklat. Program Guru
Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran
(blended) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan
(PPPPTK), Lembaga Pengembngan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK
KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
(LP2KS) merupakan Unit PelaksanaTeknis di lingkungan Direktorat Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembang-
kan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai
bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut
adalahmoduluntuk program Guru Pembelajar (GP) tatap mukadan GP online
untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini
diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam
peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena
Karya.

Jakarta,    Februari 2016
Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP 195908011985032001
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PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Dewasa ini penggunaan mikroprosesor sudah menjadi kebutuhan di berbagai

bidang baik elektronik, elektrik, teknologi informasi, komunikasi, permesinan,

pengerjaan logam, kayu maupun di dunia otomotip, mengapa demikian karena

mikroprosesor merupakan jantung sistem kendali otomasi yang aplikasinya

sangat luas bentuk fisiknya sebuah chip (IC) yang sistem kerjanya melalui

program. Adapun fungsi mikroprosesor adalah sebagai pengontrol atau pengolah

utama dalam suatu rangkaian elektronik yang sering dikenal dengan istilah CPU

(Central Processing Unit).

Dalam aplikasinya kontrol menggunakan mikroprosessor sangat luas mulai dari

motor step, kontrol PWM, Wattmeter, konverter thyristor, kontrol proses, kontrol

terkait dengan berbagai gerakan mekanik, sistem kontrol mesin otomotip,

penerapan hukum kontrol (PID), sistem kontrol pada peralatan modern, kontrol

jarak jauh (remote), kontrol otomasi di industri, sistem robot dan peralatan pada

otomasi kantor dengan sistem jaringannya.

Sebagai contoh aplikasi mikroprosessor adalah penerapan gerakan dinamis rool

dari pesawat terbang dan implementasi kontrol nonlinier yang mengutamakan

stabilitas tinggi, akurat dan memiliki respon kecepatan tinggi.

Gambar 1. Aplikasi Mikroprossesor pada pesawat terbang
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Dimana di bidang pesawat udara yang merupakan bodi kaku di angkasa memiliki

6 (enam) derajat kebebasan sehingga mampu bergerak sepanjang 3(tiga) sumbu

x, y, z dan mampu bergerak untuk berputar (rotasi) dalam sumbu yang sama.

Untuk itu memerlukan pengaturan bagian-bagian seperti gambar berikut:

Aplikasi mikroprosesor banyak

digunakan dalam sistem kendali

konveyor industri, fungsi utama

adalah mengendalikan aliran

barang dari satu tempat ke tempat

lain dalam satu line produksi.

Aplikasi mikroprosesor juga

digunakan dalam sistem kendali

proses di industri, fungsi utama

adalah mengendalikan system

proses pencampuran bahan-bahan

kimia pada line produksi.

Sebuah mikroprosesor minimal terdiri dari rangkaian digital, register, pengolah

logika aritmatika, rangkaian sekuensial yang bekerja berdasarkan algorithma

program dalam bentuk kode-kode biner atau bahasa mesin yang telah

dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sebuah memori. Untuk dapat

mengendalikan sistem operasi peralatan mekanik atau mesin tertentu sebuah

mikroprosesor dilengkapi dengan saluran input-output, dengan demikian program

dapat melakukan pembacaan sensor dan menggerakan aktuator.

Dalam struktur diklat paket keahlian elektronika industri materi dari teknik

mikroprosesor berisi materi yang mendasari materi-materi diklat yang lain seperti

teknik control Industri, teknik robotik.

Gambar 2. Kendali proses di industri

Gambar 3. Kendali proses di industri
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2. Tujuan Modul Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran pada modul ini peserta diklat diharapkan dapat :

2.1. Menguraikan fungsi setiap bagian arsitektur mikroprosesor (Arithmatic

Logic Unit, Register)

2.2. Memeriksa rangkaian dasar pengalamatan (addressing), fungsi baca/tulis

pada sistem memori pada mikroprosesor.

2.3. Memeriksa rangkaian dasar pengalamatan I/O (I/O addressing), fungsi

baca/tulis pada sistem interface pada system mikroprosesor

2.4. Mengidentifikasi fungsi instruksi yang digunakan dalam mikroprosesor

2.5. Menemukan prosedur pemecahan masalah dituangkan dalam flowchart

2.6. Menemukan kode/program berdasarkan prosedur pemecahan masalah.

2.7. Merealisasikan program aplikasi berbasis I/O pada mikroprosesor

3. Peta Kompetensi

4. Ruang Lingkup
4.1. Perkembangan Teknologi Mikroprosesor

4.2. Arsitektur mikroprosesor (Arithmatic Logic Unit, Register, Clock, dll)

4.3. Dasar pengalamatan (addressing), fungsi baca/tulis pada sistem memori

pada mikroprosesor.
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4.4. Dasar pengalamatan I/O (I/O addressing), fungsi baca/tulis pada sistem

interface pada sistem mikroprosesor

4.5. Instruksi Mikroprosesor

4.6. Prosedur pemecahan masalah dituangkan dalam flowchart

4.7. Pembuatan program berdasarkan prosedur pemecahan masalah.

4.8. Pemrograman aplikasi berbasis I/O pada mikroprosesor

5. Saran Cara Penggunaan Modul
Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul ini

maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain :

5.1. Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada

masing-masing kegiatan belajar. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta

diklat dapat bertanya pada instruktur pengampu kegiatan belajar.

5.2. Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) untuk mengetahui seberapa

besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi-materi yang dibahas

dalam setiap kegiatan belajar.

5.3. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik, perhatikanlah hal-

hal berikut:
PERHATIKAN PETUNJUK-PETUNJUK KESELAMATAN KERJA YANG BERLAKU.

PAHAMI SETIAP LANGKAH KERJA (PROSEDUR PRAKTIKUM) DENGAN BAIK.

SEBELUM MELAKSANAKAN PRAKTIKUM, IDENTIFIKASI (TENTUKAN) PERALATAN DAN BAHAN YANG DIPERLUKAN

DENGAN CERMAT.

GUNAKAN ALAT SESUAI PROSEDUR PEMAKAIAN YANG BENAR.

UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PRAKTIKUM YANG BELUM JELAS, HARUS MEMINTA IJIN WIDYAISWARA ATAU

INSTRUKTUR TERLEBIH DAHULU.

SETELAH SELESAI, KEMBALIKAN ALAT DAN BAHAN KE TEMPAT SEMULA

JIKA BELUM MENGUASAI LEVEL MATERI YANG DIHARAPKAN, ULANGI LAGI PADA KEGIATAN BELAJAR SEBELUMNYA

ATAU BERTANYALAH KEPADA INSTRUKTUR YANG MENGAMPU KEGIATAN PEMBELAJARAN YANG BERSANGKUTAN.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1: ARSITEKTUR
MIKROPROSESOR

A. Tujuan
Setelah mengikuti dan atau menyelesaikan materi Arsitektur Mikroprosesor, dan

membuktikan dalam eksperimen, melalui diskusi kelompok peserta dapat:

1. Mengidentifikasi setiap blok dalam diagram mikroprosesor Z80.

2. Menguraikan keterkaitan kerja antar blok berdasarkan fungsinya.

3. Menguraikan mekanisme operasional data berdasarkan fungsi setiap bagian

dalam  arsitektur mikroprosesor meliputi:

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Mengidentifikasi setiap bagian dalam arsitektur mikroprosesor secara blok

diagram

2. Menguraikan keterkaitan kerja antar blok berdasarkan fungsinya

3. Menguraikan fungsi setiap bagian dalam  arsitektur mikroprosesor

C. Uraian Materi

Alam semesta, semua mahluk baik binatang ataupun tumbuhan dan manusia

merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dari sekian banyak ciptaanNYA

coba kita simak tubuh manusia. Dalam tubuh manusia terdiri dari berbagai

macam organ misal jantung, hati, kepala, kaki, tangan dan  organ tubuh lainnya

yang kesemuanya membentuk sebuah sistem tubuh, secara kasat mata terlihat

bahwa antar organ dalam membentuk sistem tubuh saling tergantung dan saling

berhubungan sistem kerjanya.

Setiap gerak organ selalu diawali adanya perintah dari otak berupa sinyal listrik

yang dikirimkan melalui jalur kendali menuju organ yang diperintahkan untuk

melaksanakan gerak, artinya setiap gerak organ melalui sinyal peritah dan gerak

organ satu dengan lainnya juga selalu ada sinkronisasi.

Sistem mikroprosesor dikembangkan manusia juga mengikuti pola tubuh

manusia, yaitu sistem dibuat dengan membentuk organ-organ yang sering

istilahnya disebut dengan komponen.
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Setiap komponen pembentuk sistem mikroprosesor dibangun dari rangkaian-

rangkaian gerbang digital, antar komponen dihubungkan dengan sistem jalur

data (Data BUS), untuk menunjuk komponen digunakan jalur alamat (Address

Bus) dan untuk sinkronisasi kerja antar komponen digunakan jalur kontrol

(Control Bus).

Seperti pada tubuh manusia pada sistem mikroprosesor untuk memanfaatkan

atau menggunakan fungsi komponen dilakukan dengan perintah yang dikirim dari

pusat pengolah yang disebut Arithmatic Logic Unit (ALU).

Untuk memahami komponen sistem mikroprosesor, berikut dijelaskan rangkaian-

rangkaian pembentuk komponen tersebut.

1. Gambaran Umum Arsitektur Mikroprosesor Z80

Z80 merupakan prosesor 8-bit mikroprosesor yang dirilis bulan Juli tahun 1976

dengan kecepatan clock 2,5 MHz, pada saat itu Z80 lebih berkembang dibanding

Intel 8080 begitu juga dibanding Intel 8085. Secara arsitektur Z80 memiliki

kesamaan dalam jumlah bit dengan Intel 8080 yaitu untuk jalur data

menggunakan 8-bit dan jalur penunjukan alamat baik port I/O maupun alamat

memori menggunakan 16-bit. Z80 dapat menjalankan semua op-code Intel 8080

termasuk 80 kode barunya yang meliputi operasi instruksi 1, 4, 8 dan 16-bit dan

juga transfer blok dan instruksi blok I/O.

Kelompok register yang digunakan dalam Z80 terdiri dari 2 (dua) blok, yang

dibagi menjadi 2 (dua) bank register termasuk register A dan register F yang

dapat saling ditukarkan isi datanya. Dengan demikian sangt memungkinkan

penggunaan sistem operasi dengan kecepatan tinggi, atau penggunaan sistem

interupsi yang cepat. Untuk sistem interupsi terdapat 3 (tiga) buah mode, dan

pada Z80 juga ditambahkan 2 (dua) buah indeks register yaitu register 16-bit IX

dan IY serta dilengkapi pula dengan sistem vektor interupsi melalui 8-bit IV

register.

Z80 merupakan dasar prosesor dimana interface memori CPU dilengkapi dengan

sinyal RAM refresh, sehingga bagi pengembang banyak kemudahan dan harga
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yang murah. Z80 memiliki kompatibel yang tinggi terhadap 8080 dan CP/M yang

merupakan standar sistem operasi mikroprosesor yang pertama.

Adapun arsitektur dari mikroprosessor Z80 yang diproduksi oleh Zilog ditunjukan

seperti gambar berikut:

Gambar 1. 1 Sistem Mikroprosessor Z80

1.1. Fungsi Register

Terdapat 4(empat) fungsi dari rangkaian dasar register, yaitu:

1) Register Masuk Serial Keluar Paralel (Serial In Paralel Out / SIPO)

2) Register Masuk Serial Keluar Serial (Serial In Serial Out / SISO).

3) Register Masuk Paralel Keluar Serial (Paralel In Serial Out / PISO)

4) Register Masuk Paralel Keluar Paralel (Paralel In Paralel Out / PIPO)

Penerapan keempat fungsi rangkaian pada operasi dasar register dalam sistem

mikroprosesor ditunjukan pada gambar 1.2, yaitu rangkaian register dengan

arsitekturnya disamping digunakan sebagai register geser dapat digunakan

sebagai rangkaian dasar untuk beberapa operasi, seperti SISO, SIPO, PISO,

PIPO, geser kiri dan geser kanan.

Sebagai contoh untuk geser kanan dan bit akhir dihubungkan ke data in, maka

dengan komposisi bit data (0110 1110)B = (110)D digeser ke kanan 1 bit data
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yang tersimpan dalam register adalah (0011 0111)B = (55)D. Jika hasil tersebut

digeser ke kiri dua bit maka hasilnya adalah (1101 1100)B = (220)D, dengan

demikian sangat mungkin melakukan manipulasi bit data.

1) Operasi geser ke kanan register 8 bit

2) Operasi serial input dan parallel output register 8 bit

3) Operasi paralel input serial out register 8 bit

4) Operasi parallel input serial output register 8 bit

5) Operasi geser ke kanan register 8 bit

6) Operasi geser ke kiri register 8 bit
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Gambar 1. 2. Operasi register dalam system mikroprosessor

Sistem register di dalam prosesor Z80 seperti ditunjukan gambar 1.3 terdapat

16-bit register yang berfungsi mengendalikan byte program memori dan terdapat

register 8-bit yang berfungsi mengendalikan operasi byte data yang dimuat dan

diambil kembali. Register 8-bit ini juga dapat dikombinasikan secara

berpasangan untuk membentuk alamat 16-bit dan alamat ini dapat digunakan

sebagai indeks struktur data di memori guna menjangkau operasi beberapa byte.

Gambar 1. 3. Konfigurasi Register CPU Z80

1.2. Register CPU Z80

Register ini merupakan register 8 bit untuk register A dan 8 bit untuk register F,

walaupun demikian dalam CPU Z80 kedua register yaitu A dan F dapat diakses

secara berpasangan yang berarti merupakan register 16 bit. Fungsi utama untuk

register A adalah untuk menampung secara temporer data hasil proses dalam

ALU (Arithmatic Logic Unit), sedangkan register F merupakan flag yaitu tanda

hasil proses ALU. Untuk memperluas dan kenyamanan programer dalam

mengembangkan program aplikasi maka pada CPU Z80 dilengkapi dengan
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register alternatif A’ dan F’, adapun fungsi dari register alternatif ini dapat

dimanfaatkan seperti halnya pada register utama A dan F.

a. Register Umum (Register pasangan BC, DE, HL)

Register ini dalam program dapat dipakai sebagai register tunggal 8 bit atau

sebagai register pasangan 16 bit, yaitu register pasangan BC, DE dan HL.

Sehingga saat dipakai sebagai register tunggal maka dia dapat dipakai sebagai

penyimpan data 8 bit, dan saat dipakai sebagai register pasangan dia dapat

menyimpan data 16 bit. Sebagai contoh alamat lokasi memori yang ingin ditunjuk

digunakan register pasangan HL maka jumlah bit penunjuk alamat adalah 16 bit.

Guna mendukung kinerja mikroprosessor dibutuhkan register dan untuk

penggunaan register tersebut tersedia perintah operasional register 16 bit.

b. Register Keperluan Khusus (Program Counter (PC))

Register yang diberi nama program counter (PC) ini memiliki kemampuan untuk

menunjuk alamat memori 16-bit yang berisi instruksi yang sedang dijalankan

dalam memori, PC secara otomatis mengalami inkrimen dan jika terdapat alamat

baru yang ditunjuk misal pada perintah lompat (jump) maka secara otomatis isi

PC akan diubah sesuai dengan alamat yang dituju.

Terdapat 3 kemungkinan PC dalam menjalankan fungsinya yaitu menunjuk

alamat memori yang berisi instruksi program:

1) pertama mengikuti urutan sesuai dengan instruksi yang tertulis

dalam memori,

2) kedua penunjukan alamat oleh PC yang diset berdasarkan data

alamat yang diisikan oleh programer.

3) ketiga dilakukan yang diakibatkan adanya instruksi tertentu (JMP).

c. Stack Pointer (SP)

Register yang diberi nama stack pointer ini memiliki kemampuan untuk menunjuk

alamat memori 16-bit berada pada stack puncak yang  ditunjuk dan terletak di

sembarang tempat dalam sistem RAM. Eksternal memori stack diorganisasi
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berdasarkan sistem file last-in first-out (LIFO). Data dapat dituliskan (pushed) ke

dalam stack dari register tertentu pada  CPU atau dibaca ulang (popped) dari

stack dari register tertentu pada CPU, instruksi yang digunakan adalah PUSH

dan POP. Data yang diambil dari stack melalui instruksi POP selalu diawali dari

data yang bealamat terakhir disimpan melalui instruksi PUSH, secara sederhana

stack dapat digunakan untuk implementasi in terupsi dengan mode multi level.

dan subroutine tak berbatas sistem sarang (nesting) dan penyederhanaan

berbagai tipe manipulasi data.

Gambar 1. 4. Area memori stack dan cara aksesnya

d. Dua Indeks Register (IX dan IY)

Kedua register ini merupakan register idependen yang dapat digunakan untuk

menunjuk alamat dasar 16 bit  (16-bit base address), hal dilakukan melalui mode

pengalamat terindeks (indexed addressing mode). Dalam mode ini sebuah

register indeks digunakan sebagai penunjuk alamat dasar dalam menunjuk suatu

kawasan dalam memori, yaitu alamat dimana data akan dibaca maupun akan

disimpan. Tambahan berupa byte diikut sertakan dalam instruksi indeks untuk

menspesifikasikan perpindahan dari dasar tersebut. Perpindahan tersebut

dispesifikasikan sebagai komplemen dua dari sebuah integer, hal ini dilakukan

untuk tindak penyederhanaan instruksi dalam manipulasi data dalam program

terutama penggunaan tabel data.
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2. Mode Pengalamatan

Mode pengalamatan merupakan pemindahan data dari satu lokasi baik register

atau memori untuk diletakan pada register lain atau lokasi memori yang ditunjuk,

sedang mode pengalamat dapat dijelaskan sebagai berikut:

pasangan HL (penunjuk memori), maka penulisan instruksinya secara asembler

adalah:

LD HL,1875

dan kode operasionalnya:     21 75 18

2.1. Relative addressing

Realative addressing merupakan penunjukan alamat memori yang dilakukan

melalui perhitungan relatif. Biasanya digunakan untuk fasilitas lompat (jump) dari

lokasi dimana instruksi dilaksanakan menuju lokasi tertentu ditunjuk dengan

mode relatif (-128 s/d 127). Instruksi merupakan 2 dua) byte yang terdiri dari

kode operasi dan tujuan penempatan relatif (displacement). Adapun contoh

instruksi sebagai berikut:

JP 75

dan kode operasionalnya:     18 75

2.2. Extended addressing

Extendded addressing mode pengalamatan adalah menunjuk langsung lokasi

dimana data berada pada memori untuk disimpan pada sebuah register, adapun

penunjuk alamat 16 bit dan kode operasi 1 byte. Contoh instruksi sebagai berikut:

LD A,(1875)

dan kode operasionalnya:     3A 75 18

1.3. Indexed addressing

Mode ini menggunakan register index (IX dan IY) untuk menunjuk alamat,

operasi pengalamat menggunakan 16 bit. Berikut contoh untuk memindahkan isi

register E untuk diletakan pada alamat yang ditunjuk oleh register IX:
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LD (IX+08H), E

dan kode operasionalnya:     DD 73 08

1.4. Register addressing

Mode ini pengalamatan langsung ditunjukan oleh kode operasi pemindahan data

dari satu register ke dalam register lainnya. berikut contoh pemindahan isi

register D ke dalam Akumulator:

LD A, D

dan kode operasionalnya:     7A

1.5. Register Indirect addressing

Mode ini pengalamatan ditujukan untuk memindahkan data yang berada pada

register untuk diletakan pada memori dengan alamat yang ditunjuk oleh

pasangan register. Sebagai contoh isi akumulator dipindahkan ke memori

dengan lokasi yang ditunjuk oleh pasangan register BC:

LD (BC), A
dan kode operasionalnya:     02

2.6. Immediate addressing

Pada mode ini menggunakan bilangan yang merupakan konstanta (immediate) 8

bit sebagai operand, dan kemudian menyimpannya  pada register yang dituju

dengan alamat sudah ditentukan. Sintak penulisan instruksi terdiri dari 2 (dua)

byte), yaitu untuk byte pertama merupakan kode operasi (Opcode) dan byte

kedua merupakan data atau konstanta.

Sebagai contoh menyimpan konstanta 75 dalam bilang hexa ke dalam register A

(akumulator), maka penulisan instruksinya secara asembler adalah:

LD A,75

dan kode operasionalnya:     3E 75
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2.7. Immediate extended addressing

Pada mode ini menggunakan bilangan yang merupakan konstanta (immediate)

16 bit sebagai operand, kemudian menyimpannya  pada pasangan register yang

dituju dengan alamat sudah ditentukan. Sintak penulisan instruksi terdiri dari

3(tiga) byte), yaitu untuk byte pertama merupakan kode operasi (Opcode) untuk

byte kedua dan ketiga merupakan data atau konstanta 16  bit.

3. Interupsi Page Address Register (I)

CPU Z80 dapat digunakan untuk mode operasi dimana pemanggilan langsung

pada alamat memori sebagai respon dari pelaksanaan interupsi, register I

digunakan untuk tujuan tersebut dan penyimpanan 8 bit  high order dari alamat

tidak langsung (indirect address) sementara itu peralatan (devais) yang

melakukan interupsi melayani 8 bit alamat order rendah. Fitur ini

memungkinankan adanya layanan rutin interupsi dinamis yang datanya terletak

di berbagai tempat dalam memori dengan waktu akses minimal dalam sebuah

rutin. Z80 juga berisi beberapa register yang memungkinkan pengguna

mengontrol perangkat keras dengan cara yang sangat sederhana.

CPU selalu menerima dan melayani interup non-maskable, dan ketika interup ini

muncul maka CPU akan mengabaikan pelaksanaan instruksi berikutnya dan

memulai eksekusi instruksi yang berada pada lokasi 00066H Pada saat ini lebih

kearah pemanggilan alamat khusus pada memori page 0, sehingga CPU dapat

diprogram untuk merespon interup maskable melalui satu dari ketiga mode.

Interupsi dapat dikontrol dengan dua flag (IFF.1 dan IFF.2) dan 8-bit halaman

pointer (I). Programmer dapat mengaktifkan dan menonaktifkan beberapa

interupsi dengan menetapkan dan kliring IFF.1. Ketika interupsi tidak terjadi isi

saat IFF.1 disimpan dalam IFF.2 dan kemudian IFF.1 diatur sehingga interupsi

lanjut dinonaktifkan. Ketika program telah selesai menangani IFF.2 interrupt

disalin kembali ke IFF.1, memulihkan flag ke nilai aslinya.
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Gambar 1. 5. Register kendali interupsi

3.1. Mode interupsi non-maskable

Mode interupsi non-maskable merupakan interupsi langsung artinya tidak

dihalangi oleh Flip-flop yang berfungsi sebagai interupsi (IFF), layanan diberikan

dengan urutan prioritas tertinggi setelah interupsi riset dan Busrq (Bus request).

3.2. Mode interupsi maskable

Mode interupsi maskable merupakan interupsi yang dihalangi oleh Flip-flop yang

berfungsi sebagai interupsi (IFF), layanan mode ini terbagi menjadi 3(tiga)

meliputi:

a. Mode 0

Melalui interupsi mode 0 yaitu dengan adanya sinyal interupsi ini CPU akan

menunjuk salah satu dari alamat 0000H, 0008H, 0010H, 0018H, 0020H, 0028H,

0030H dan 0038H. dimana devais dapat menempatkan instruksi pada bus data

dan CPU akan mengeksekusinya, sehingga interup yang dilakukan oleh devais

akan mendpatkan layanan instruksi berikutnya untuk dilaksanakan. Pada

umumnya merupakan instruksi restart karena interupsi devais hanya

membutuhkan instruksi dengan byte tunggal, alternatif lain adalah instruksi call 3

byte pada lokasi memori tertentu dilaksanakan.

b. Mode 1

CPU akan menunjuk alamat 0038H setelah menerima sinyal interupsi, jadi

dengan mode 1 dipilih, respon CPU terhadap interup adalah melaksanakan

restart pada memori dengan alamat 0038H. Dengan demikian respon yang

terjadi identik dengan pelaksanaan interup non-maskable kecuali lokasi aatau

alamat yaitu 0038H jadi bukan 0066H. Jumlah siklus yang dibutuhkan untuk
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menyelesaikan instruksi restart adalah dua lebih dibanding normal dengan

tambahan dua state wait.

c. Mode 2

Mode ini merupakan interupsi yang terkait dengan port I/O, CTC, SIO dan DMA

dengan penunjukan alamat dilakukan oleh register I untuk 8 bit atas dan 8 bit

bawah ditunjuk oleh peminta interupsi, untuk alamat yang ditunjuk merupakan

satu area memori (page) yang terdiri dari 128 lokasi.

Mode 2 merupakan mode respon CPU terhadap interup dalam katagori powerful,

dengan  8-bit tunggal atau 1 byte dari user melalui indirect call dapat digunakan

untuk menunjuk lokasi memori sesuai yang diinginkan (bebas). Dalam mode ini

seorang programer dpat mengelolah daftar dari starting addresses 16-bit untuk

rutin layanan setiap interup, daftar atau tabel dapat diletakan di lokasi sesuai

keinginan programer. Pada saat interup diterima oleh CPU, maka pointer 16 bit

diformulasikan untuk mendapatkan alamat awal (starting addresses) dari daftar.

Delapan  bit teratas merupakan pointer (penunjuk) dari isi register I, dan isi

register I harus dimuati nilai yang diinginkan oleh programer seperti LD I, A.

Dalam hal ini CPU melakukan reset untuk proses clear pada register I sehingga

nilainya menjadi nol, dan untuk 8 bit terendah merupakan pointer harus diberikan

oleh devais yang memberi interupsi. Hanya 7 bit dibutuhkan dari devais

penginterup karena  LSB harus sama dengan nol, hal ini dibutuhkan karena

pointer digunakan untuk mendapatkan dua byte khusus untuk memformulasikan

alamat awal rutin layanan interupsi dan alamat awal dimulai dari lokasi even.

Gambar 1. 6. Mode 2 respon interupsi
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4. Register Operasi Kendali CPU
4.1.  Register Instruksi

a. Register Instruksi (Perintah)

Register perintah diisi langsung dari bus data sistem melalui bus data internal.

Pada informasi 8 bit yang dibawah ke register ini adalah selalu menunjukkan

suatu kode operasi dari sebuah perintah.

b. Pendekoder Perintah

Masing-masing bit dalam register perintah di uji / di periksa keadaan (H atau L)

oleh pendekoder perintah. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa informasi

yang disimpan dalam register perintah adalah merupakan suatu kode operasi

tertentu.

c. Pengontrol Waktu dan Aliran

Unit ini berfungsi mengkoordinasikan antara jalannya sinyal di dalam dan di luar

mikroprossesor dengan waktu. Unit pengontrol ini menyimpan informasi internal

mikroprossesor yang berasal dari pendekoder perintah dan dari luar unit sistem.

Sinyal yang di terima dari luar adalah sinyal detak (clock), sinyal control (WR/RD)

dan (Riset, int), pengontrol waktu dan logik memberikan informasi balik pada unit

sistem seperti sinyal tulis diberikan ke unit sistem menunjukkan bahwa pada unit

ini akan di tulis sebuah data Keseluruhan dari sinyal masuk dan keluar pada unit

pengontrol waktu dan logika ini disebut bus kontrol.

d. Memory Refresh Register (R)

CPU mikroprosesor memiliki fasilitas counter refresh memori, sehingga memori

dinamis sangat memungkinkan untuk digunakan dengan kemudahan yang sama

dengan memori statis. Tujuh bit dari register 8-bit secara otomatis bertambah

setelah setiap instruksi dijalankan. Bit kedelapan sebagai pengingat program,

akibat pelaksanaan dari instruksi LD R, A. Data di counter refresh dikirim keluar

pada bagian bawah dari bus alamat bersama dengan sinyal kontrol refresh

sementara CPU melakukan decoding dan mengeksekusi instruksi. Mode refresh

merupakan pemutakhiran isi memori  yang penting untuk programmer dan
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refresh tidak memperlambat operasi CPU. Programmer dapat memuat register R

untuk tujuan pengujian, namun register ini biasanya tidak digunakan oleh

programmer. Selama refresh, isi dari register I ditempatkan pada delapan bit atas

bus alamat.

4.2. Register Kendali Aliran Program

Z80 menggunakan 16-bit sebagai program counter (PC), yaitu untuk penunjuk

alamat memori dari instruksi berikutnya untuk mengeksekusi. Register ini secara

bertahap menunjuk alamat memori sebagai kendali pelaksanaan instruksi

berikutnya, jika dibutuhkan dalam program penunjukan alamat dapat diubah

maka secara langsung aliran program loncat ke lokasi baru.

Gambar 1. 7. Register kendali aliran program

Z80 juga mendukung subrutin panggilan dengan stack pointer (SP), ketika

subrutin disebut isi PC maka pelaksanaan instruksi didorong ke lokasi memori

yang ditunjuk oleh SP dan stack pointer dikurangi. Ketika subroutine telah selesai

maka stack pointer (SP) bertambah dan isi PC muncul kembali dari lokasi

memori. Dengan cara ini panggilan untuk subrutin dapat bersarang ke alamat

memori manapun, asalkan kapasitas cukup untuk program counter.

5. Arithmetic Logic Unit (ALU)

Instruksi 8 bit untuk aritmatika dan logik dari CPU mikroprosesor dijalankan

dalam ALU, dan pada proses ALU berkomunikasi dengan register serta data bus

eksternal melalui jalur bus data. Fungsi operasional ALU meliputi:

a. penjumlah;
b. pengurang;
c. logika AND;
d. logikaOR;
e. logika Exclusive OR;
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f. perbandingan;
g. geser Kiri atau Kanan iatau Putar (Arithmetic and Logical);
h. nkrimen/Dekrimen;
i. set Bit;
j. reset Bit;
k. test bit.

Tabel 1.1 Fungsi Arithmetic Logic Unit (ALU)

Kelompok Instruksi Keterangan

8-bit Load dan Store Menggunakan register tujuan umum

16-bit Load dan Store Menggunakan pasangan register, register indeks,
dan stack pointer

1-bit Aritmatika Mengatur sedikit, jelas sedikit, Uji sedikit

8-bit Aritmatika Tambahkan, Kurangi, Dan, Atau, dll

8-bit Shift dan Putar Shift kiri, kanan shift, Putar, Insert carry bit, dll

16-bit Aritmatika Tambahkan, Kurangi, Kenaikan, Pengurangan

Flag Control Mengatur membawa flag, jelas membawa, Aktifkan
dan Nonaktifkan interupsi

Arus Program Jump, melompat Bersyarat, Call subroutine

I / O Masukan byte, Output byte

Blok Instruksi Pindahkan blok memori, Cari satu blok memori,
Input atau Output blok

Dalam menjalankan fungsinya ALU selalu mengikut sertakan register, misal hasil

operasi selalu akan ditempatkan pada register A, sehingga register A disebut

dengan register utama untuk operasi arithmatik dan operasi logika (gambar 1.8).
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Gambar 1. 8. Operasi register

Dalam operasi aritmatik sering register pasangan BC, DE dan register pasangan

HL untuk menunjuk alamat memori di mana data disimpan, dengan demikian

terdapat 3 pasangan register 16-bit yang digunakan untuk melakukan operasi

arithmatik 16 bit dan dapat digunakan untuk menunjuk alamat memori seperti

gambar berikut:

Gambar 1. 9. Penunjuk alamat memori 16 bit
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D. Aktifitas Pembelajaran

Pembelajaran diarahkan untuk mencapai kompetensi yang disyaratkan dalam

IPK standar kompetensi guru dan sebagai proses pengembangan potensi dan

pembangunan karakter setiap peserta diklat, yaitu memberikan kesempatan

kepada peserta diklat untuk mengembangkan potensi menjadi kemampuan yang

semakin lama semakin meningkat dalam sikap (spiritual dan sosial),

pengetahuan, dan keterampilan.

Setiap tahapan pembelajaran dikondisikan adanya proses interaksi antar peserta

diklat, antara peserta diklat dengan widyaiswara dan sumber belajar.

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran langsung, yaitu

peserta diklat melakukan kegiatan:

1. Mengamati dengan indra meliputi membaca uraian materi, mendengar

penjelasan widyaiswara pengampu materi mikroprosesor, menyimak

permasalahan terkait dengan topik kegiatan pembelajaran.

2. Membuat dan mengajukan pertanyaan terkait dengan informasi yang

belum dipahami atau perlu klarifikasi.

3. Mengeksplorasi melalui diskusi kelompok dan  membaca sumber lain.

4. Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan yaitu menganalisis data

dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau menghubungkan

fenomena/informasi yang terkait dan menyimpulkan

5. Menyajikan laporan yaitu menyusun laporan tertulis meliputi proses, hasil,

dan kesimpulan.

E. Latihan/Tugas

Tugas 1

1. Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi pada

kegiatan belajar Register Internal CPU Z80 yang memiliki 4 (empat)

fungsi rangkaian dasar register.

2. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta dapat bertanya pada

instruktur pengampu kegiatan belajar.
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3. Buat catatan-catatan kecil sebagai kata kunci untuk setiap materi pokok.

4. Bermodalkan poin 1 dan poin 2, lakukan diskusi kelompok yang terdiri

maksimal 4 orang peserta dalam satu kelompok.

5. Pertanyaan yang harus dijawab dalam diskusi bagaimana prinsip kerja

dan fungsi rangkaian register:

1) Masuk Serial Keluar Paralel (Serial In Paralel Out / SIPO)

2) Masuk Serial Keluar Serial (Serial In Serial Out / SISO).

3) Masuk Paralel Keluar Serial (Paralel In Serial Out / PISO)

4) Masuk Paralel Keluar Paralel (Paralel In Paralel Out / PIPO)

6. Buatlah laporan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan pemahaman

bersama pada kelompok anda.

Tugas 2

1. Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi pada

kegiatan belajar Arsitektur Sistem Mikroprosessor Z80 dan system

kerjanya. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta dapat bertanya

pada instruktur pengampu kegiatan belajar.

2. Buat catatan-catatan kecil sebagai kata kunci untuk setiap materi pokok.

3. Bermodalkan poin 1 dan poin 2, lakukan diskusi kelompok yang terdiri

maksimal 4 orang peserta dalam satu kelompok.

4. Pertanyaan yang harus dijawab dalam diskusi bagaimana prinsip kerja

dan fungsi komponen sistem arsitektur mikroprosesor Z80.

5. Buatlah laporan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan pemahaman

bersama pada kelompok anda.

Tugas 3

1. Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi pada

kegiatan belajar stack pointer, indeks register dan system

pengalamatan pada Z80. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta
dapat bertanya pada instruktur pengampu kegiatan belajar.

2. Buat catatan-catatan sebagai kata kunci untuk setiap materi pokok.
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3. Bermodalkan poin 1 dan poin 2, lakukan diskusi kelompok yang terdiri

maksimal 4 orang peserta dalam satu kelompok.

4. Pertanyaan yang harus dijawab dalam diskusi bagaimana prinsip kerja

dan fungsi dari:

1) Stack Pointer (SP)

2) Dua Indeks Register (IX dan IY)

3) Register dengan Mode Pengalamatan

4) Instruksi Register dan Kendali CPU

5) Register Perintah

6) Pendekoder Perintah

7) Pengontrol Waktu dan Aliran (Pengontrol Waktu dan Aliran)

8) Memory Refresh Register (R)

5. Buatlah laporan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan pemahaman

bersama pada kelompok anda.

Tugas 4

1. Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi pada

kegiatan belajar Interupsi Page Address Register (I). Bila ada materi

yang kurang jelas, peserta diklat dapat bertanya pada instruktur  (WI)

pengampu kegiatan belajar.

2. Buat catatan-catatan kecil sebagai kata kunci untuk setiap materi pokok.

3. Bermodalkan poin 1 dan poin 2, lakukan diskusi kelompok yang terdiri

maksimal 4 orang peserta dalam satu kelompok.

4. Pertanyaan yang harus dijawab dalam diskusi bagaimana prinsip kerja

Interupsi Page Address Register (I).

5. Buatlah laporan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan pemahaman

bersama pada kelompok anda.

Tugas 5

1. Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi pada

kegiatan belajar sinyal kendali pada mikroprosesor. Bila ada materi yang
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kurang jelas, peserta diklat dapat bertanya pada guru atau instruktur

pengampu kegiatan belajar.

2. Buat catatan-catatan kecil sebagai kata kunci untuk setiap materi pokok.

3. Bermodalkan poin 1 dan poin 2, lakukan diskusi kelompok yang terdiri

maksimal 4 orang peserta dalam satu kelompok.

4. Pertanyaan yang harus dijawab dalam diskusi bagaimana prinsip kerja

dan fungsi sinyal kendali Mikroprosesor yang meliputi:

1) instruksi Register dan Kendali CPU;

2) register Perintah;

3) pendekoder Perintah;

4) pengontrol Waktu dan Aliran (Pengontrol Waktu dan Aliran);

5) memory Refresh Register (R).

5. Buatlah laporan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan pemahaman

bersama pada kelompok anda.

Tugas 6

1. Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi pada

kegiatan belajar hardware mikroprosesor. Bila ada materi yang kurang

jelas, peserta diklat dapat bertanya pada guru atau instruktur pengampu

kegiatan belajar.

2. Buat catatan-catatan kecil sebagai kata kunci untuk setiap materi pokok.

3. Bermodalkan poin 1 dan poin 2, lakukan diskusi kelompok yang terdiri

maksimal 4 orang peserta dalam satu kelompok.

4. Pertanyaan yang harus dijawab dalam diskusi bagaimana prinsip kerja

dan fungsi hardware Mikroprosesor yang meliputi:

1) Pin Hardware Mikroprosessor Z80;

2) Respon CPU (Non-Maskable);

3) Memori Cache;

4) Instruksi Set pada ALU.

5. Buatlah laporan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan pemahaman

bersama pada kelompok anda.
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F. Rangkuman

Sistem arsituktur dasar dari kedua mikroprosesor Z80 dan Intel 8080, secara

umum arsitektur mikroprosesor terdiri atas:

1. Sistem register

2. Aritmatik Logik Unit (ALU)

3. Register pengalamatan memori dan I/O

4. Indeks register

5. Sistem Bus Data

6. Sistem Bus Alamat

7. Jalur Kontrol Logik

8. Register Instruksi

9. Dekoder Intstruksi

10. Program Counter

Pada mikroprosesor Z80 dilengkapi keseluruhan register yang ada di Intel 8080

begitu juga instruksinya, dan mendukung keberadaan interupsi di 8080. Selain

dari hal tersebut Z80 memiliki kelebihan, meliputi:

 80 buah instruksi baru, transfer blok, instruksi manipulasi bit dan string,

 2 buah index register baru dan duplikat register dan register status.

 tipe interupsi baru untuk Z80 dan devais periperal non-Z80.

 catu daya tunggal +5V.

Kelompok register yang digunakan dalam Z80 terdiri dari 2(dua) blok, yang dibagi

menjadi 2(dua) bank register termasuk register A dan register F yang dapat

saling ditukarkan isi datanya. Dengan demikian sangat memungkinkan

penggunaan sistem operasi dengan kecepatan tinggi, atau penggunaan sistem

interupsi yang cepat. Perbedaan kedua sistem mikroprosesor adalah pada

sistem kecepatan clock, konfigurasi peripheral dan I/O port dan kapasitas

bregister yang dimilikinya. Z80 maupun mikroprosesor 8080 meiliki jalur bus data

8 bit, sehingga mampu menampilkan data sejumlah (0 - 255).
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2: SISTEM TIMING
DALAM MIKROPROSESSOR

A. Tujuan
Setelah mengikuti dan atau menyelesaikan materi Sistem Timing yang ada

dalam  Mikroprosesor, melalui diskusi kelompok peserta dapat:

1. mengidentifikasi sistem timing berdasarkan fungsi dan keterkaitan antar

sistem rangkaian dalam membentuk operasi sistem mikroprosesor.

2. menyajikan operasi fungsi setiap komponen hardware berdasarkan sistem

timing dalam Mikroprosessor Z80.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Mengidentifikasi sistem timing berdasarkan fungsi dan keterkaitan antar

sistem rangkaian dalam membentuk operasi sistem mikroprosesor.

2. Menyajikan operasi fungsi setiap komponen hardware berdasarkan sistem

timing dalam Mikroprosessor Z80.

C. Uraian Materi

Keluarga CPU Z80 merupakan generasi keempat dari perkembangan teknologi

mikroprosesor tnpa kecuali daya komputasi, dan mikroprosesor Z80 ini

merupakan sistem dengan teknologi yang cukup tinggi yang memiliki utilisasi

memori dengan efisiensi tinggi jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Kecepatan proses ZILOG CPU Z80 berkisar antara 6 MHz sampai 20 MHz

sehingga dengan dukungan software sudah dapat dibentuk sebuah sistem

komputer dan merupakan awal kebangkitan perkembangan komputer.

1. Pin Hardware Mikroprosessor Z80

Mikroprosesor Z80 dikemas dalam bentuk IC dengan jumlah 40 buah pin, yang

fungsinya untuk menghubungkan  CPU dengan berbagai divais I/O untuk
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dipasangkan padanya sebagai pembentuk sistem mikroprosesor. Sebagai

ilustrasi diskripsi setiap pin IC Z80 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 1. Pin IC Mikroprosessor Z80

Tabel 2.1 Fungsi Pin Z80

Simbol No. PIN Fungsi Diskripsi

Ao ... A15 1 ... ..5

30 ... 40

Out Tristate output, address bus dapat menentukan

alamat memori 64 KByte dan 8 bit terendah

untuk menentukan alamat 256 I/O berupa

peralatan I/O dalam proses penukaran data.

Untuk kebutuhan pengalamatan masukan dan

keluaran (I/O) dibutuhkan 8 bit rendah dari CPU

(A0 ... A7 ). Sedangkan untuk pengalamatan isi

akumulator dibutuhkan 8 bit tinggi (A8 ...A15).

Pada pengalamatan port juga menggunakan

sinyal dari alamat A8 ... A15.

Do ...

D7

7, 8, 9,

10, 12,

13,14,15

Inp/Out Tristate input/output, merupakan 8 bit data bus

dua arah dan berfungsi untuk melayani proses

transfer data.

INT 16 Inp Input aktip berlogika 0, interup ini dihasilkan oleh
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Simbol No. PIN Fungsi Diskripsi

peralatan I/O. Jika CPU menerima interup INT

maka signal IORQ selama waktu MI akan

dikeluarkan CPU pada awal siklus instruksi

berikutnya.

NMI 17 Inp Input triger /negatip, mempunyai prioritas lebih

tinggi dari INT dan signal ini akan menempatkan

PC pada alamat 0066 H dan secara otomatis

menyimpan isi PC pada stack sehingga setelah

terjadi interupsi ini pemrogram dapat

mengalihkan ke proses program sebelum

diinterup.

HALT 18 Out Signal LOW pada HALT memberitahukan bahwa

CPU telah melaksanakan instruksi HALT dan

sekarang menunggu Interupt. Selama keadaan

HALT, CPU menyelesaikan instruksi NOP untuk

mempertahankan refresh.

Nop = No Operation

HALT = Penghentian

MREQ 19 Out Tristate output aktip dengan logika 0, untuk

melayani permintaan proses transfer data yang

menggunakan memori

IORQ 20 Out Tristate output aktip dengan logika 0, untuk

melayani permintaan proses transfer data yang

menggunakan I / O

RD 21 Out Tristate output aktip dengan logika 0, merupakan

signal yang dikeluarkan oleh CPU jika ingin

membaca data baik dari memori maupun dari I/O
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Simbol No. PIN Fungsi Diskripsi

WR 22 Out Tristate output aktip dengan logika 0, merupakan

signal yang dikeluarkan oleh CPU jika ingin

menulis data dari memori maupun dari I / O

BUSAK 23 Out Output aktip berlogika 0, signal ini memberikan

informasi kepada peralatan luar CPU bahwa

Adress Bus, data bus dan tristate output signal

kendali pada keadaan impedansi tinggi serta

siap untuk dikendalikan oleh peralatan luar

WAIT 24 Out Input aktip berlogika 0, memberikan signal

bahwa address memori atau I / O tidak siap

untuk proses data transfer dan CPU akan aktip

kembali jika signal wait aktip.

BUSRQ 25 Out Input aktip berlogika 0, signal ini meminta CPU

agar address bus, data bus dan tristate output

signal kendali pada keadaan impedansi tinggi

sehingga memungkinkan peralatan lain dapat

mengendalikan bus - bus tersebut.

RESET 26 Inp menempatkan isi PC = 00H, register I = 00H,

register R = 00H dan Interupt Mode = 0. Selama

waktu reset address dan data bus mempunyai

impedansi tinggi dan output signal kendali pada

keadaan tidak aktip.

M1 27 Out Output aktip dengan logika 0, memberikan signal

indikasi pelaksanaan op-code instruksi selama

satu siklus mesin, untuk 2 byte op-code akan

dihasilkan signal setiap satu siklus

RFSH 28 Out Output aktip berlogika 0, menunjukkan bahwa 7

bit terendah dari address bus berisi refresh

addres memori dinamis dan bersama signal
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Simbol No. PIN Fungsi Diskripsi

MREQ untuk membaca memori dinamis.

2. Siklus Operasi Instruksi Z80

Dalam operasi CPU pada Z80 dirancang oleh Zilog dalam mengeksekusi

instruksi melaui tahapan yang sangat presisi, termasuk untuk operasi:

• Baca/tulis Memori (R/W)

• Baca/tulis devais I/O (R/W)

• Layanan sistem Interupsi

Secara keseluruhan instruksi merupakan sederetan operasi dasar Z80, setiap

operasi memerlukan tiga sampai enam periode clock atau lebih untuk sikronisasi

CPU terkait dengan kecepatan akses devais eksternal. Periode clock ditentukan

berdasarkan waktu siklus T(time) dan operasi berdasarkan siklus M (mesin).

Gambar 2. 2. Dasar Timing Operasi CPU
Satu periode clock dinyatakan sebagai satu siklus (T), setiap operasi instruksi

dinyatakan sebagai siklus instruksi dan setiap siklus instruksi terdiri dari tiga

siklus mesin (M1, M2, M3).  Siklus mesin pertama M1 untuk sembarang instruksi

merupakan siklus fetch yang dilaksanakan melalui empat, lima atau enam siklus

T, yaitu sampai muncul sinyal wait yang diteruskan instruksi berikutnya untuk

dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan siklus fetch adalah siklus

eksekusi instruksi dalam periode waktu dimana mikroprosesor membaca dan
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memproses instruksi dari memori, dan mengeksekusinya. Proses ini merupakan

siklus yang berkelanjutan,  dijalankan terus sampai mikroprosesor dimatikan atau

ada permintaan untuk proses lain. Adapun siklus mesin merupakan operasi

pemindahan data antara CPU dengan memori atau devais I/O, untuk itu

dibutuhkan clock sebanyak tiga sampai lima clock.

2.1. Fetch Instruksi

Gambar 2.1 menggambarkan timing selama siklus (opcode fetch) M1. Isi PC

ditempatkan pada bus alamat pada saat awal siklus M1. Satu setengah siklus

clock berikutnya sinyal MREQ akan aktif. Pada saat ini pengalamat memori

memiliki waktu stabilisasi sehingga tepi turun (falling edge) MREQ dapat

digunakan secara langsung sebagai clock membuka chip (chip enable) untuk

memori dinamis. Jalur RD menjadi aktif yang berarti proses baca data data

memori dilakukan sekaligus data diletakan pada bus data, dan pembacaan data

oleh CPU dari memori ke bus data dilakukan saat tepi naik  clock state T3,

bersamaan itu digunakan oleh CPU untuk mematikan sinyal RD dan MREQ.

Jadi data telah dibaca oleh CPU sebelum sinyal RD menjadi in-aktif, selanjutnya

clock state T3 dan T4 dari siklus fetch digunakan untuk proses refresh memori

dinamik. Saat ini waktu digunakan oleh CPU untuk mendekode dan

mengeksekusi instruksi fetch, sehingga tidak terjadi operasi lain pada saat ini.

Gambar 2. 3. Op Code Fetch Instruksi
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Selama T3 dan T4, bit tujuh bawah dari bus alamat berisi memori alamat refresh

dan sinyal RFSH menjadi aktif, hal ini mengindikasikan bahwarefresh baca

semua memori dinamik sudah harus terselesaikan. Sinyal RD tidak dimunculkan

selama waktu refresh untuk menjaga data dari segmen memori lain agar tidak

masuk bus data. Sinyal MREQ selama waktu refresh digunakan untuk melakukan

refresh baca pada semua elemen memori, dan sinyal refresh tersebut tidak dapat

digunakan manakala pengalamatan refresh tidak stabil selama waktu MREQ.

2.2. Baca – Tulis Memori (R/W)

Gambar 2.4 merupakan ilustrasi waktu siklus baca dan tulis memori, siklus ini

secara umum terdiri dari tiga periode clock kecuali state wait diminta oleh memori

melalui sinyal WAIT. Sinyal MREQ dan sinyal RD dalam penggunaannya sama

seperti dalam siklus fetch, pada saat siklus tulis memori sinyal MREQ menjadi

aktif ketika kondisi bus alamat stabil sehingga dapat digunakan untuk membuka

chip untuk memori dinamik. Jalur WR akan aktif manakala data pada bus data

stabil,  sehingga dapat digunakan untuk R/W pada berbagai tipe memori. Sinyal

WR akan in-aktif satu setengah state T sebelum pengalamatan dan isi bus data

berubah, sehingga tumpang tindih bisa terjadi untuk hampir semua tipe memori .

Gambar 2. 4. Siklus Baca dan Tulis Memori

3. Siklus Input - Output

Gambar 2.5 merupakan ilustrasi operasi baca dan tulis jalur I/O, selama operasi

I/O state wait tunggal secara otomatis dimasukan. Alasannya adalah selama

operasi I/O yaitu saat sinyal IORQ aktif sampai CPU menunjuk sinyal WAIT
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(waktunya sangat pendek), tanpa state tambahan maka waktu tidak cukup

akibatnya untuk dekode pengalamatan sebuah I/O dibutuhkan aktivasi jalurWAIT . Jadi tanpa adanya state wait sulit untuk rancangan devais I/O MOS untuk

dapat bekerja pada kecepatan penuh CPU, dan selama waktu state wait

dibutuhkan sinyalWAIT .

Selama waktu operasi baca I/O, maka jalur RD digunakan untuk melakukan

pembukaan pengalamatan port ke bus data, hal ini dilakukan sebagaimana

terjadi pada baca memori. Untuk operasi I/O tulis jalur WR digunakan sebagai

clock ke port I/O.

Gambar 2. 5. Siklus Operasi Baca-Tulis I/O

4. Siklus permintaan Bus

Gambar 2.6 merupakan ilustrasi timing untuk siklus permintaan atau pengakuan

bus (Bus Request/Acknowledge), sinyal BUSREQ keberadaannya dikenali oleh

CPU melalui tepi kenaikan dari periode clock terakhir dari siklus mesin. Pada

saat sinyal BUSREQ aktif maka CPU akan menset alamat, data dan sinyal kontrol

tristate pada state impedansi tinggi yaitu saat tepi naik dari clock pulse

berikutnya, pada waktu tersebut devais eksternal dapat mengendalikan bus

untuk melalukan transfer antara memori dengan devais I/O.

Operasi inilah yang dikenal dengan istilah akses memori secara langsung “Direct

Memory Access” [DMA] menggunakan siklus stealing. Waktu yang dibutuhkan

untuk merespon permintaan bus (bus request) adalah sepanjang siklus mesin,
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dan untuk pengendalian dari luar dapat dilakukan pengelolaan kontrol terhadap

bus sesuai permintaan yaitu sebanyak  siklus clocknya.

Jika pemakaian siklus DMA terlalu panjang, dan memori dinamis digunakan

maka pengendali eksternal juga melakukan fungsi refresh. Situasi tersebut akan

muncul manakala transfer data dalam blok sangat besar dilakukan melalui

kendali DMA, dan selama siklus permintaan bus maka CPU tidak dapat

diinterupsi oleh sinyal NMI atau sinyal INT.

Gambar 2. 6. Siklus Bus Request/Acknowledge

5. Siklus Interupsi Request/Acknowledge

Gambar 2.7. merupakan ilustrasi dari siklus Interupsi, dan CPU membaca sinyal

interupsi (INT) pada saat tepi naik clock terakhir dari setiap pelaksanaan

instruksi. Sinyal tidak diterima manakala software internal CPU yang

mengendalikan interupsi enable flip-flop tidak diset atau ketika sinyal BUSREQ
dalam keadaan aktif, jika sinyal diterima maka siklus khusus M1 dimunculkan.

Selama siklus khusus M1 maka IORQ menjadi aktif (termasuk pada kondisi

normal MREQ), hal tersebut mengidikasikan bahwa devais yang menginterupsi

diijinkan untuk menempatkan vektor 8-bit pada bus data.

Dua state wait secara otomatis ditambahkan ke dalam siklus, sehingga ripple

interupsi prioritas dapat dengan mudah dapat dilakukan. Dan dengan adanya

dua state wait memungkinkan fasilitasi terhadap ketidak cukupan waktu tersedia
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untuk stabilisasi dan identifikasi sinyal ripple yang harus dilakukan oleh devais

I/O memasukan vektor respon.

Gambar 2. 7. Siklus Interupsi Request/Acknowledge

6. Interupsi Non-Maskable

Gambar 2.8 merupakan ilustrasi siklus permintaan interupsi non-maskable, sinyal

diambil oleh CPU pada waktu yang bersamaan seperti halnya pada jalur

interupsi. Pada interupsi ini merupakan prioritas utama dibanding interupsi

normal, interupsi tidak bisa disable dibawah kendali software.

Interupsi ini merupakan fungsi khusus untuk layanan respon terhadap sinyal

penting seperti adanya kesalahan pada sistem power. Respon CPU terhadap

interupsi non-maskable adalah sama seperti halnya operasi normal baca operasi

memori,  perbedaannya isi dari bus data dibuat ignore dan prosesor otomatis

menyimpan isi PC ke stack eksternal dan lompat ke alamat 0066H. Rutin

interupsi non-maskable dimulai dari lokasi tersebut saat interupsi digunakan.
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Gambar 2. 8. Siklus Interupsi Non-Maskable

7. HALT Exit

Ketika software melaksanakan instruksi HALT maka  CPU melaksanakan

instruksi NOP sampai adanya insterupsi diterima, dimana instrupsi ini dapat

berupa interupsi non-maskable atau maskable selama flip-flop interupsi dalam

kondisi enable. Kedua jalur interupsi tersebut dibaca oleh CPU pada saat tepi

clock naik yaitu setiap state T4 dijalankan . Jika interup non-maskable atau

maskable diterima dan flip-flop interup dalam kondisi diset enable maka keluar

dari state HALT dilakukan pada tepi clock naik berikutnya (gambar 2.9).

Jika kedua sinyal inrupsi tersebut diterima dalam waktu bersamaan maka interup

non-maskable maerupakan acknowledge yang mendapat prioritas tertinggi,

adapun tujuan dijalankannya instruksi NOP selama pelaksanaan HALT adalah

untuk menjaga agar refresh terhadap memori tetap aktif dilakukan.

Setiap siklus dalam state HALT merupakan siklus normal M1 (fetch), kecuali

untuk penerimaan data dari memori diabaikan (ignore) dan instruksi NOP

menekan secara internal ke CPU. Jadi sinyal HALT akan terus aktif selama

waktu ini sehingga prosesor menentukan dalam state HALT.
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Gambar 2. 9. Siklus pelaksanaan instruksi HALT

8. Siklus Power-Down Acknowledge

Pada saat input clock ke CPU terhenti, yaitu pada saat kondisi High atau pada

kondisi Low maka CPU akan menghentikan operasinya dan pada kondisi ini

masih mempertahankan kondisi register dan sinyal kontrol. Berikut merupakan

diagram waktu untuk siklus fungsi power-down, dimana instruksi HALT

dijalankan.

Gambar 2. 10. Siklus Power-Down Acknowledge

9. Siklus Power-Down Release

Pada siklus ini sistem clock harus dijalankan terhadap CPU, dengan tujuan

melepas (release) state power-down. Jadi ketika sistem clock diberikan pada

CPU maka CPU akan melakukan operasi lagi (retart), start dimulai dari kondisi

terakhir saat power down. Berikut merupakan diagarm siklus Power-Down

Release.
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Gambar 2. 11. Siklus Power-Down Release 1

Gambar 2. 12. Siklus Power-Dwon Release 2

Gambar 2. 13. Siklus Power-Down Release 3

10.Respon Interupsi

Sebuah interupsi memungkinkan bagi devais periperal untuk menghentikan

sementara operasi CPU, dan memaksanya untuk memulai rutin layanan

periperal. Rutin layanan ini meliputi pertukaran data, status, kendali informasi

antara CPU dengan devais periperal, dan pada saat selesai menjalankan rutin

layanan maka CPU kembali menjalankan operasi sebelum terjadi interupsi.
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Terdapat 2 (dua) buah interupsi pda CPU Z80, yaitu software interupsi maskable

(INT) dan interupsi non-maskable (NMI). Untuk interupsi non-maskable tidak

dapat digagalkan (disable) oleh programmer, dan interup ini diterima ketika

devais peripheral meminta rutin layanan. Interupsi ini umumnya tersedia untuk

layanan fungsi yang sangat penting, dan dapat diset enable atau disable oleh

programmer. Dalam CPU Z80 terdapat enable interup flip-flop (IFF) yang dapat

di-set atau di-reset oleh programer melalui instruksi

Enable Interrupt (EI) dan Disable Interrupt (DI). Ketika IFF di-reset maka interupsi

tidak dapat diterima oleh CPU, kedua enable flip-flop itu adalah IFF1 dan IFF2.

Gambar 2. 14. Interupsi Flip-Flop

D. Aktifitas Pembelajaran

Pembelajaran diarahkan untuk mencapai kompetensi yang disyaratkan dalam

IPK standar kompetensi guru dan sebagai proses pengembangan potensi dan

pembangunan karakter setiap peserta diklat, yaitu memberikan kesempatan

kepada peserta diklat untuk mengembangkan potensi menjadi kemampuan yang

semakin lama semakin meningkat dalam sikap (spiritual dan sosial),

pengetahuan, dan keterampilan.

Setiap tahapan pembelajaran dikondisikan adanya proses interaksi antar peserta

diklat, antara peserta diklat dengan widyaiswara dan sumber belajar.

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran langsung, yaitu

peserta diklat melakukan kegiatan:

1. Mengamati dengan indra meliputi membaca uraian materi, mendengar

penjelasan widyaiswara pengampu materi mikroprosesor, menyimak

permasalahan terkait dengan topik kegiatan pembelajaran.

2. Membuat dan mengajukan pertanyaan terkait dengan informasi yang belum

dipahami atau perlu klarifikasi.

3. Mengeksplorasi melalui diskusi kelompok dan  membaca sumber lain.
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4. Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan yaitu menganalisis data dalam

bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau menghubungkan

fenomena/informasi yang terkait dan menyimpulkan

5. Menyajikan laporan yaitu menyusun laporan tertulis meliputi proses, hasil,

dan kesimpulan.

E. Latihan/Tugas

Tugas 1

1. Pelajari diagram pulsa berikut!. Bila ada materi yang kurang jelas, dapat

bertanya pada instruktur pengampu kegiatan belajar.

2. Buat catatan-catatan kecil sebagai kata kunci untuk setiap materi pokok.

3. Bermodalkan poin 1 dan poin 2, lakukan diskusi kelompok yang terdiri

maksimal 4 orang peserta dalam satu kelompok.

4. Pertanyaan yang harus dijawab dalam diskusi adalah analisis fungsi

diagram pulsa untuk diterapkan pada sistem Mikroprosesor..

5. Buatlah laporan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan pemahaman

bersama pada kelompok anda.

Tugas 2.

1. Pelajari diagram pulsa berikut!. Bila ada materi yang kurang jelas, dapat

bertanya pada instruktur pengampu kegiatan belajar.
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2. Buat catatan-catatan kecil sebagai kata kunci untuk setiap materi pokok.

3. Bermodalkan poin 1 dan poin 2, lakukan diskusi kelompok yang terdiri

maksimal 4 orang peserta dalam satu kelompok.

4. Pertanyaan yang harus dijawab dalam diskusi adalah analisis fungsi

diagram pulsa untuk diterapkan pada sistem Mikroprosesor..

5. Buatlah laporan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan pemahaman

bersama pada kelompok anda.

Tugas 3.

1. Pelajari diagram pulsa berikut!. Bila ada materi yang kurang jelas, dapat

bertanya pada instruktur pengampu kegiatan belajar.

2. Buat catatan-catatan kecil sebagai kata kunci untuk setiap materi pokok.

3. Bermodalkan poin 1 dan poin 2, lakukan diskusi kelompok yang terdiri

maksimal 4 orang peserta dalam satu kelompok.

4. Pertanyaan yang harus dijawab dalam diskusi adalah analisis fungsi

diagram pulsa untuk diterapkan pada sistem Mikroprosesor..
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5. Buatlah laporan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan pemahaman

bersama pada kelompok anda.

Tugas 4.

1. Pelajari diagram pulsa berikut!. Bila ada materi yang kurang jelas, dapat

bertanya pada instruktur pengampu kegiatan belajar.

Siklus Operasi Baca-Tulis I/O

2. Buat catatan-catatan kecil sebagai kata kunci untuk setiap materi pokok.

3. Bermodalkan poin 1 dan poin 2, lakukan diskusi kelompok yang terdiri

maksimal 4 orang peserta dalam satu kelompok.

4. Pertanyaan yang harus dijawab dalam diskusi adalah analisis fungsi

diagram pulsa untuk diterapkan pada sistem Mikroprosesor..

5. Buatlah laporan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan pemahaman

bersama pada kelompok anda.

Tugas 5.

1. Pelajari diagram pulsa berikut!. Bila ada materi yang kurang jelas, dapat

bertanya pada instruktur pengampu kegiatan belajar.
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Siklus Bus Request/Acknowledge

2. Buat catatan-catatan kecil sebagai kata kunci untuk setiap materi pokok.

3. Bermodalkan poin 1 dan poin 2, lakukan diskusi kelompok yang terdiri

maksimal 4 orang peserta dalam satu kelompok.

4. Pertanyaan yang harus dijawab dalam diskusi adalah analisis fungsi

diagram pulsa untuk diterapkan pada sistem Mikroprosesor.

5. Buatlah laporan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan pemahaman

bersama pada kelompok anda.

Tugas 6.

1. Pelajari diagram pulsa berikut!. Bila ada materi yang kurang jelas, dapat

bertanya pada instruktur pengampu kegiatan belajar.

Ghhhh 1Siklus Interupsi Request/Acknowledge

2. Buat catatan-catatan kecil sebagai kata kunci untuk setiap materi pokok.
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3. Bermodalkan poin 1 dan poin 2, lakukan diskusi kelompok yang terdiri

maksimal 4 orang peserta dalam satu kelompok.

4. Pertanyaan yang harus dijawab dalam diskusi adalah analisis fungsi

diagram pulsa untuk diterapkan pada sistem Mikroprosesor..

5. Buatlah laporan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan pemahaman

bersama pada kelompok anda.

Tugas 7.

1. Pelajari diagram pulsa berikut!. Bila ada materi yang kurang jelas, dapat

bertanya pada instruktur pengampu kegiatan belajar.

Siklus Interupsi Non-Maskable

2. Buat catatan-catatan kecil sebagai kata kunci untuk setiap materi pokok.

3. Bermodalkan poin 1 dan poin 2, lakukan diskusi kelompok yang terdiri

maksimal 4 orang peserta dalam satu kelompok.

4. Pertanyaan yang harus dijawab dalam diskusi adalah analisis fungsi

diagram pulsa untuk diterapkan pada sistem Mikroprosesor.

5. Buatlah laporan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan pemahaman

bersama pada kelompok anda.

Tugas 8.

1. Pelajari diagram pulsa berikut!. Bila ada materi yang kurang jelas, dapat

bertanya pada instruktur pengampu kegiatan belajar.
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Siklus Pelaksanaan Instruksi HALT

2. Buat catatan-catatan kecil sebagai kata kunci untuk setiap materi pokok.

3. Bermodalkan poin 1 dan poin 2, lakukan diskusi kelompok yang terdiri

maksimal 4 orang peserta dalam satu kelompok.

4. Pertanyaan yang harus dijawab dalam diskusi adalah analisis fungsi

diagram pulsa untuk diterapkan pada sistem Mikroprosesor.

5. Buatlah laporan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan pemahaman

bersama pada kelompok anda.

Tugas 9.

1. Pelajari diagram pulsa berikut!. Bila ada materi yang kurang jelas, dapat

bertanya pada instruktur pengampu kegiatan belajar.

2. Buat catatan-catatan kecil sebagai kata kunci untuk setiap materi pokok.

Siklus Power-Down Acknowledge
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Siklus Power-Down Release 1.

Siklus Power-Down Release 2.

Siklus Power-Down Release 3.

3. Bermodalkan poin 1 dan poin 2, lakukan diskusi kelompok yang terdiri

maksimal 4 orang peserta dalam satu kelompok.

4. Pertanyaan yang harus dijawab dalam diskusi adalah analisis fungsi

diagram pulsa untuk diterapkan pada sistem Mikroprosesor.

5. Buatlah laporan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan pemahaman

bersama pada kelompok anda.

F. Rangkuman

1. Dalam operasi CPU pada Z80 dirancang oleh Zilog dalam mengeksekusi

instruksi melaui tahapan yang sangat presisi, termasuk untuk operasi:

• Baca/tulis Memori (R/W)

• Baca/tulis devais I/O (R/W)

• Layanan sistem Interupsi

Secara keseluruhan instruksi merupakan sederetan operasi dasar Z80, setiap

operasi memerlukan tiga sampai enam periode clock atau lebih untuk

sikronisasi CPU terkait dengan kecepatan akses devais eksternal. Periode

clock ditentukan berdasarkan waktu siklus T(time) dan operasi berdasarkan

siklus M (mesin).
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2. Satu periode clock dinyatakan sebagai satu siklus (T), setiap operasi instruksi

dinyatakan sebagai siklus instruksi dan setiap siklus instruksi terdiri dari tiga

siklus mesin (M1, M2, M3).  Siklus mesin pertama M1 untuk sembarang

instruksi merupakan siklus fetch yang dilaksanakan melalui empat, lima atau

enam siklus T, yaitu sampai muncul sinyal wait yang diteruskan instruksi

berikutnya untuk dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan siklus

fetch adalah siklus eksekusi instruksi dalam periode waktu dimana

mikroprosesor membaca dan memproses instruksi dari memori, dan

mengeksekusinya.

3. Fetch Instruksi menggambarkan timing selama siklus (opcode fetch) M1. Isi

PC ditempatkan pada bus alamat pada saat awal siklus M1. Satu setengah

siklus clock berikutnya sinyal MREQ akan aktif, pada saat ini pengalamat

memori memiliki waktu stabilisasi sehingga tepi turun (falling edge) MREQ .

4. Baca – Tulis Memori (R/W) merupakan waktu siklus baca dan tulis memori,

siklus ini secara umum terdiri dari tiga periode clock kecuali state wait diminta

oleh memori melalui sinyal WAIT. Sinyal MREQ dan sinyal RD dalam

penggunaannya sama seperti dalam siklus fetch, pada saat siklus tulis

memori sinyal MREQ menjadi aktif ketika kondisi bus alamat stabil sehingga

dapat digunakan untuk membuka chip untuk memori dinamik.

5. Siklus Input - Output merupakan ilustrasi operasi baca dan tulis jalur I/O,

selama operasi I/O state wait tunggal secara otomatis dimasukan. Alasannya

adalah selama operasi I/O yaitu saat sinyal IORQ aktif sampai CPU menunjuk

sinyal WAIT (waktunya sangat pendek), tanpa state tambahan maka waktu

tidak cukup akibatnya untuk dekode pengalamatan sebuah I/O dibutuhkan

aktivasi jalurWAIT .

6. Siklus permintaan Bus merupakan ilustrasi timing untuk siklus permintaan

atau pengakuan bus (Bus Request/Acknowledge), sinyal BUSREQ
keberadaannya dikenali oleh CPU melalui tepi kenaikan dari periode clock

terakhir dari siklus mesin.  Pada saat sinyal BUSREQ aktif maka CPU akan

menset alamat, data dan sinyal kontrol tristate pada state impedansi tinggi

yaitu saat tepi naik dari clock pulse berikutnya, pada waktu tersebut devais

eksternal dapat mengendalikan bus untuk melalukan transfer antara memori

dengan devais I/O.
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7. Siklus Interupsi Request/Acknowledge merupakan ilustrasi dari siklus

Interupsi, dan CPU membaca sinyal interupsi (INT) pada saat tepi naik clock

terakhir dari setiap pelaksanaan instruksi. Sinyal tidak diterima manakala

software internal CPU yang mengendalikan interupsi enable flip-flop tidak

diset atau ketika sinyal BUSREQ dalam keadaan aktif, jika sinyal diterima

maka siklus khusus M1 dimunculkan. Selama siklus khusus M1 maka IORQ
menjadi aktif (termasuk pada kondisi normal MREQ ), hal tersebut

mengidikasikan bahwa devais yang meninterupsi diijinkan untuk

menempatkan vektor 8-bit pada bus data.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3: SISTEM MINIMAL
MIKROPROSESSOR

A. Tujuan
Setelah mengikuti dan atau menyelesaikan materi Sistem Minimal yang

dibutuhkan dalam sistem Mikroprosesor, melalui diskusi kelompok peserta dapat:

1. Mengidentifikasi komponen sistem minimal mikroprosesor berdasarkan fungsi

dan keterkaitan antar sistem rangkaian dalam membentuk operasi sistem

mikroprosesor.

2. Menyajikan operasi fungsi sistem minimal mikroprosesor berdasarkan fungsi

dan keterkaitan antar sistem rangkaian dalam membentuk operasi sistem

mikroprosesor.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Mengidentifikasi komponen sistem minimal mikroprosesor berdasarkan fungsi

dan keterkaitan antar sistem rangkaian dalam membentuk operasi sistem

mikroprosesor Z80.

2. Menyajikan operasi fungsi sistem minimal mikroprosesor berdasarkan fungsi

dan keterkaitan antar sistem rangkaian dalam membentuk operasi sistem

mikroprosesor Z80.

C. Uraian Materi
1. Sistem Minimal Mikroprosessor

Berikut merupakan rangkaian minimum yang dibutuhkan oleh Z80 dalam

membangun sebuah sistem komputer. Z80 CPU membutuhkan hanya sumber

listrik tunggal 5V, oleh karena itu seluruh komponen dalam sistem dapat

diaplikasi atau disesuaikan dengan sumber 5V. Untuk eksternal memori dapat

dilakukan kombinasi yaitu standar RAM dan ROM atau PROM, pada gambar

menunjukan sistem minimal mikroprosesor Z80, yang terdiri dari 8K bit ROM,

mikroprosesor Z80, Catu daya, ROM, Ram dan blok I/O sehingga memungkinkan

CPU berhubungan dengan interface yang berada di luar sistem
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Gambar 3. 1. Sistem Minimal Mikroprosessor

Gambar 3. 2. RAM Ekstensi

2. Kecepatan Akses Memori

Kecepatan akses memori memberikan dampak pada lambat dan cepatnya

proses sebuah program aplikasi, jalur  WAIT pada CPU memungkinkan operasi

Z80 dengan berbagai kecepatan akses memori. Oleh karena itu dibutuhkan

waktu untuk akses memori dalam melakukan layanan operasional siklus instruksi

M1,  siklus akses memori secara komplit adalah satu setengan siklus clock.

Rangkaian berikut merupakan rangkaian sederhana sesuai dengan tujuan yang

diharapkan, rangkaian bisa diubah dengan memasukan state wait tunggal pada

setiap akses memori seperti ditunjukan gambar berikut:
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Gambar 3. 3. Siklus Akses Memori

Gambar 3. 4. Penambahan satu state Wait State pada siklus memori

3. Interface Memori Dinamik

Setiap RAM dinamik memiliki spesifikasi masing-masing, artinya antara RAM

yang satu berbeda dengan RAM lainya. Gambar 6.5 merupakan ilustrasi

rangkaian logika interface untuk 8Kbyte RAM dinamik menggunakan 18-pin

memori 4Kbyte, rangkaian ini RAM dianggap hanya memori dari sistem sehingga

A12 digunakan untuk memilih diantara dua halaman memori.

Dalam waktu refresh semua memori dalam sistem harus dibaca, CPU

memberikan layanan refresh secara benar alamat pada jalur A0 sampai A6. Jika

penambahan memori lebih besar pada sistem maka harus diganti dua gerbang

yang beroperasi pada A12, yaitu dengan dekoder untuk memenuhi semua bit

alamat. Bufer untuk bus alamat dan bus data dibutuhkan manakala diperlukan

untuk sistem yang besar.
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Gambar 3. 5. Interface Memori Dinamik

4. Pengalamatan Memori

Sebuah mikroprosesor tidak dapat berdiri sendiri dalam operasinya, artinya

mikroprosesor tersebut membutuhkan tambahan komponen berupa memori yang

fungsinya untuk menyimpan data dan program yang akan dijalankannya.

Berbicara memori maka tidak bias lepas dengan sistem pengalamatan memori,

dengan mengetahui hal tersebut maka dapat ditentukan seberapa besar

kapasitas pengalamatan memori.

Secara fisik memori diproduksi dalam 2 (dua) katagori yaitu RAM dan ROM, dan

terdapat banyak tipe yang dapat ditemui di pasaran. Dalam sistem mikroprosesor

Z80 banyak dikembangkan dengan tipe memori RAM 6116 dan EPROM 2716.

Bagi pengembang sistem mikroporosesor dapat menentukan dan menjelaskan

fungsi masing - masing pin dari pada RAM 6116 dan EPROM 2716, menjelaskan

cara pengalamatan RAM 6116 dalam operasi dasarnya, menjelaskan proses

operasi dasar RAM 6116, menjelaskan cara pengalamatan EPROM 2716 dalam

operasi dasarnya, menjelaskan proses operasi dasar EPROM 2716, dan

merencanakan pendekode pengalamatan RAM maupun EPROM.
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2.1. Kapasitas Pengalamatan memori

Kapasitas penyimpan pada RAM atau EPROM tergantung pada jumlah PIN

alamat (Ao - An) dari RAM/EPROM tersebut, dan dihitung dengan rumus :

Kapasitas Penyimpan = 2 n + 1

Sebagai contoh :

 Jumlah pin sebuah RAM 6116 = sebanyak 11 buah ( Ao  A10 )

 Maka kapasitas RAM ini adalah :

2 ( 10 + 1 ) = 2 11 = 2048 lokasi

Untuk menentukan alamat awal dan akhir dari penyimpan atau memori di atas

dapat ditentukan sebagai berikut :

Gambar 3. 6. Penentuan alamat awal dan akhir memori

Gambar 3.6 merupakan gambaran penentuan alamat awal dan akhir memori,

yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

 Alamat awal dapat ditentukan 0000 H yaitu alamat awal program counter dari

CPU atau alamat akhir RAM atau EPROM sebelumnya ditambah 1.

 Alamat akhir dapat ditentukan sesuai dengan jumlah kapasitas RAM/EPROM

tersebut ditambah dengan alamat awalnya.

Contoh 1 :

Mencari alamat akhir dari pengalamatan RAM atau EPROM yang berkapasitas 1

K Byte (1024 Byte), bila alamat awal pengalamatan = 10 buah (Ao  A9)
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Tabel 3.1 Pengalamatan RAM atau EPROM yang berkapasitas 1kB

A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Alamat

512 256 128 64 32 16 8 4 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 H = alamat awal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 3FFH = kapasitas maks

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3FFH = alamat akhir

Kapasitas : 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 + 1 = 1024 lokasi

(alamat 000 dihitung sebagai 1 lokasi)

Contoh 2 :

Mencari alamat akhir  dari pengalamatan RAM atau EPROM yang berkapasitas 2

K Byte, bila alamat awal pengalamatan = 400 H

Jumlah PIN alamat = 11 buah (Ao - A10)

Tabel 3.2 Pengalamatan RAM atau EPROM yang berkapasitas 2

A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Alamat

2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 H = alamat awal

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 7FFH= kapasitas maks

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BFFH = alamat akhir

Kapasitas = 1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 + 1

= 2048 lokasi
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Diagram blok rangkaian internal EPROM

2716 ditunjukan oleh gambar 3.7,

dimana saluran alamat A0-A10

dihubungkan rangkaian dekoder internal

yaitu A0 sampai A5 dengan decoder X

dan A6 sampai A10 dengan decoder Y.

2.2. Pengalamatan RAM 6116 dan EPROM 2716 Sistem Minimal Z80

Dalam pengalamatan ini , beberapa pin masukan dari CPU Z-80, juga

dipergunakan dalam pengalamatan RAM dan EPROM ini.

Selain pin-pin kontrol WR / WE , RD OE/ dan Bus Data, dari CPU, juga

digunakan pin - pin alamat

 A15 - A0 dan MREQ

 A15 - A0 dipergunakan untuk memberikan data alamat  RAM/EPROM.

 MREQ digunakan bersama sinyal-sinyal alamat A15-A0 untuk

mengaktifkan RAM/EPROM.

Rangkaian pendekode alamat RAM/EPROM berfungsi untuk mengaktifkan

RAM/EPROM pada daerah pengalamatannya, sesuai dengan peta alamatnya.

Untuk menghindari adanya beberapa alamat RAM atau EPROM yang menunjuk

pada data lokasi RAM/EPROM yang sama, oleh sebab itu pin - pin  alamat CPU

ini bersama - sama dengan sinyal. MREQ dipergunakan sebagai masukan dari

pendekode pengalamatan RAM/EPROM. Hasil pendekodean alamat (keluaran

pendekode pengalamatan), dihubungkan ke pemilih Chip ( CS /  CE ) dari

masing - masing Chip.

Gambar 3. 7. Diagram blok sebuah 2716
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Gambar 3. 8. Rangkaian pengamatan RAM/EPROM

a. Pemetaan Lokasi Pengalamatan

Tabel 3.3. Pemetaan Lokasi Pengalamatan

1) Persamaan Boole

CS EPROM =  (( MREQ A15 ) A14 A13 A12

CS RAM =  ((( MREQ A15 ) A14 ) A13  A12 ) A11

   

    

)

)

 Bekerja dengan negatif  yang dicari
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2) Rangkaian Pendekode Pengalamatan RAM /EPROM

Gambar 3. 9. Rangkaian dekoder pengamatan RAM/EPROM

3) PENGALAMATAN BANK MEMORI

Dalam mikroposesor dapat menunjuk alamat sampai dengan 64 K alamat

memori, yaitu melalui 16 bit jalur penunjuk alamat. Sehingga untuk penunjukan

alamat lebih dari 64 K diperlukan rangkaian pengalamatan secara khusus, yaitu

dengan memanfaatkan metode sistem bank memori.

Sebagai alamat awal memori yaitu dengan alamat 0 (nol) dan pada alamat inilah

suatu program monitor diletakan, oleh karena itu diperlukan sebuah ROM atau

EPROM dan pada alamat inilah pertama kali dijalankan manakal tombol reset

ditekan.

Gambar 3. 10. Rangkaian decoder bank memori
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Gambar 3.10 merupakan rangkaian dekoder bank memori, pada sistem bank

memori jalur alamat (address bus) terdiri dari 16 bit jalur dibagi menjadi dua.

Untuk 11 jalur digunakan langsung menunjuk alamat chip IC RAM atau EPROM

dan 4 bit berikutnya digunakan untuk memilih chip IC mana yang diaktifkan.

Untuk pemilihan nomor bank memori yang ditunjuk digunakan A15 dan MREQ,

seperti ditunjukan oleh gambar x rangkaian penunjuk chip IC baik RAM maupun

EPROM dikendalikan oleh A12, A13 dan A14. Penunjukan bank memori

dihasilkan dari logika kombinasi A15 dan MREQ yang dikombinasikan dengan

keluaran Q dari D-FF, untuk men-set D-FF dilakukan melalui Y7 dari dekoder

74LS138 yang dikombinasikan dengan sinyal baca yaitu logika jalur kontrol RD.

Dengan demikian jika diinginkan sebua sistem pengalamatan memori untuk

EPROM dengan alamat 0000 sampai 0FFF, kemudian untuk memori RAM

dengan alamat 1000 sampai alamat 1FFF, dan satu buah memori RAM lainnya

dengan alamat 2000 sampai alamat 23FF maka rangkaian pengalamat tersebut

di atas dapat digunakan dan secara blok ditunjukan pada gambar 3.35.

Gambar 3. 11. Pengalamatan system bank memori
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D. Aktifitas Pembelajaran

Pembelajaran diarahkan untuk mencapai kompetensi yang disyaratkan dalam

IPK standar kompetensi guru dan sebagai proses pengembangan potensi dan

pembangunan karakter setiap peserta diklat, yaitu memberikan kesempatan

kepada peserta diklat untuk mengembangkan potensi menjadi kemampuan yang

semakin lama semakin meningkat dalam sikap (spiritual dan sosial),

pengetahuan, dan keterampilan.

Setiap tahapan pembelajaran dikondisikan adanya proses interaksi antar peserta

diklat, antara peserta diklat dengan widyaiswara dan sumber belajar.

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran langsung, yaitu

peserta diklat melakukan kegiatan:

1. Mengamati dengan indra meliputi membaca uraian materi, mendengar

penjelasan widyaiswara pengampu materi mikroprosesor, menyimak

permasalahan terkait dengan topik kegiatan pembelajaran.

2. Membuat dan mengajukan pertanyaan terkait dengan informasi yang belum

dipahami atau perlu klarifikasi.

3. Mengeksplorasi melalui diskusi kelompok dan  membaca sumber lain.

4. Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan yaitu menganalisis data dalam

bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau menghubungkan

fenomena/informasi yang terkait dan menyimpulkan

5. Menyajikan laporan yaitu menyusun laporan tertulis meliputi proses, hasil,

dan kesimpulan.

E. Latihan/Tugas

Tugas 1.

1. Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi pada

kegiatan belajar menentukan alamat memori. Bila ada materi yang

kurang jelas, dapat bertanya pada instruktur pengampu kegiatan belajar.

2. Buat catatan-catatan kecil sebagai kata kunci untuk setiap materi pokok.
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3. Bermodalkan poin 1 dan poin 2, lakukan diskusi kelompok yang terdiri

maksimal 4 orang peserta dalam satu kelompok.

4. Pertanyaan yang harus dijawab dalam diskusi adalah membuat minimal

sistem mikroprosesor berbasis pada rangkaian dasar

5. Buat laporan hasil diskusi kelompok.:

Tugas 2.

1. Jika jumlah pin sebuah RAM (6116 ) = sebanyak 10 buah ( A0 A9)

Berapa kapasitas RAM tersebut ?

2. Bagaimana cara mengetahui alamat akhir dari RAM tersebut (soal no.1)

jika alamat awal RAM 6116 adalah 000H ?

3. Berapakah alamat akhir RAM jika, alamat awal RAM adalah 200H ?

F. Rangkuman

1. Fungsi selektor pada sistem bus adalah untuk memilih data memori atau

port I/O pada sistem mikroprosessor, sebagai contoh pada saat

memasukan data dari memori pada alamat tertentu ke mikro data

dilewatkan bus data dan pada saat bersamaan data dari memori pada

alamat lain tidak boleh masuk.

2. Rangkaian pendekode pengalamatan RAM/EPROM berfungsi untuk

mengaktifkan RAM/EPROM pada daerah pengalamatannya, yaitu mulai

dari alamat awal sampai alamat akhir dari RAM/EPROM, sesuai dengan

peta pengalamatannya.

3. Pin - pin alamat CPU yang tidak termasuk dalam daerah pengalamatan

RAM/EPROM, harus diperhatikan dan diikutkan dalam pengalamatan

RAM/EPROM.

4. Untuk menghindari adanya beberapa alamat RAM atau EPROM yang

menunjuk pada data lokasi RAM/EPROM yang sama, oleh sebab itu pin -

pin  alamat CPU ini bersama - sama dengan sinyal

5. Operasi dasar yang dapat dilakukan pada EPROM adalah hanya operasi

pembacaan data dari EPROM oleh CPU.
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6. Data tersimpan tetap paten pada EPROM dan tidak tergantung pada catu

daya . Pengisian data pada EPROM dilakukan dengan mempergunakan

EPROM Writer/Programer.

7. Penunjuk lokasi dilakukan melalui saluran input alamat yaitu A0 sampai

A3, yang berarti lokasi yang bisa diakses baik saat pembacaan maupun

penulisan data adalah alamat 0 sampai 16.

8. WE digunakan dengan sinyal low saat menuliskan data ke dalam memori

(write), CS digunakan dengan sinyal low saat chip akan ditulisi data atau

dibaca datanya, OE digunakan dengan sinyal low saat chip akan dibaca

datanya. Data yang dituliskan ke dalam memori dan data yang dibaca

dari memori disalurkan melalui D0 ~ D7.

9. Setiap IC atau chip yang digunakan dalam teknik elektronika maupun

teknik digital serta teknik mikroprosesor memiliki pin kaki yang berbeda,

dan perbedaan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan dan kegunaan

fungsi IC.

10. Sebuah mikroprosesor tidak dapat berdiri sendiri dalam operasinya,

artinya mikroprosesor tersebut membutuhkan tambahan komponen

berupa memori yang fungsinya untuk menyimpan data dan program yang

akan dijalankannya.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4: PROGRAMMABLE
PHERIPERAL INTERFACE (PPI) 8255

A. Tujuan

Setelah mengikuti dan atau menyelesaikan materi Programmable Pheriperal

Interface (PPI) 8255 yang dibutuhkan dalam sistem Mikroprosesor, melalui

diskusi kelompok peserta dapat:

1. Mengidentifikasi komponen pembentuk sistem input/output mikroprosesor

berdasarkan fungsi dan keterkaitan antar rangkaian dalam operasi sistem

interface mikroprosesor.

2. Menyajikan operasi fungsi sistem interface mikroprosesor dalam akses data

dari dalam dari luar sistem mikroprosesor.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Mengidentifikasi komponen pembentuk sistem input/output mikroprosesor

berdasarkan fungsi dan keterkaitan antar rangkaian dalam operasi sistem

interface mikroprosesor.

2. Menyajikan operasi fungsi sistem interface mikroprosesor dalam akses data

dari dalam dan dari luar sistem mikroprosesor..

C. Uraian Materi

Untuk dapat memahami prinsip kerja perantara pheriperal terprogram 8255 dapat

dilakukan pendekatan teoritis dan praktis, yang meliputi fungsi PPI 8255, sistem

pengontrolan port, pengoperasian PPI 8255, fungsi kontrol interrupt, sistem mode

operasi yang digunakan, sistem sinyal kontrol masukan, sistem sinyal kontrol

keluaran.

1. Fungsi Pin PPI 8255

PPI 8255 terdiri dari 4 register port yang menampung data 8 bit dan berhubungan

dengan bus data sistem melalui bus data internal. Dalam register ini ditempatkan
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data  masukan, keluaran atau data kata kendali.Masing-masing register

mempunyai alamat sendiri yang dapat dipilih melalui pengkodean pengalamatan

PPI 8255.

Gambar 4.1 berikut menunjukkan Pin-Pin dari PPI 8255 dengan fungsinya

masing-masing.

Pin Names

D7 - D0 Data Bus (Bi-Directional)

RESET Reset Input

Chip Select

Read Input

Write Input

A0, A1 Port Adress

PA7-PA0 Port A (BIT)

PB7-PB0 Port B (BIT)

PC7-PC0 Port C (BIT)

Vcc +5 Volts

GND 0 Volt

a. Deskripsi fungsi pin PPI 8255

Pin - Pin Saluran Data :

 Bus Data : D7 - D0

 Bus Port A : PA7 - PA0

 Bus Port B : PB7 - PB0

 Bus Port C : PC7 - PC0

Pin - Pin Saluran Pengontrol :

 Baca (Read) :

 Tulis (Write) :

 Reset : Reset

Gambar 4. 1. Konfigurasi pin PPI 8255
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Secara rinci konfigurasi fungsi kontrol pada PPI 8255 ditunjukan pada tabel

berikut:

b. Konfigurasi kontrol fungsi PPI 8255.

Tabel 7.1 Konfigurasi kontrol fungsi PPI 8255.

Reset CS RD WR A1 A0 Operasi reset

1 X X X X X Port A,B dan C sebagai Masukan

Operasi Membaca ( Read )

0 0 0 1 0 0 Port A  Bus Data

0 0 0 1 0 1 Port B  Bus Data

0 0 0 1 1 0 Port C  Bus Data

Operasi Menulis ( Write )

0 0 1 0 0 0 Bus Data  Port A

0 0 1 0 0 1 Bus Data  Port B

0 0 1 0 1 0 Bus Data  Port C

0 0 1 0 1 1 Bus Data  Register Kontrol

Fungsi yang tidak diperbolehkan

X 1 X X X X Bus Data  Berimpedansi tinggi

0 0 0 1 1 1 Kondisi tidak diijinkan

0 0 1 1 X X Bus Data  Berimpedansi tinggi

2. Pengalamatan PPI 8255 pada sistem minimal Z 80

Beberapa pin masukan dan keluaran dari CPU Z 80 dipergunakan dalam peng-

alamatan PPI ini. Selain Pin-Pin Kontrol : , RD, RESET dan Bus Data dari

CPU, juga dipergunakan Pin alamat A7-A0 dan Pin IOREQ.

A7-A0 dipergunakan untuk memberikan data alamat port.
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IOREQ. dipergunakan bersama sinyal-sinyal alamat A7-A2 untuk mengaktifkan

PPI 8255.

A7-A2 dan IOREQ. merupakan masukan dari Blok Pendekode Peng-alamatan

Port PPI, yang mana dalam Blok Pengalamatan ini dibangun Rangkaian

Pendekode. Rangkaian Pendekode ini berfungsi untuk mengaktifkan PPI 8255

pada daerah peng-alamatannya.

Kondisi data A7-A2 ( yang bersama-sama IOREQ., dapat mengaktifkan PPI 8255

melalui CS ) dan kondisi data A1-A0 dapat menentukan/menunjukkan alamat-

alamat Port dan Register Kontrol PPI.

Sebelum rangkaian Pendekode/Pengalamatan Port PPI 8255 dibuat, maka kita

harus menentukan peta alamat Port masukan keluaran.

Dasar penentuan alamat port input/output menggunakan PPI 8255 adalah

dengan menetukan terlebih dahulu alamat yang akan digunakan, sebagai contoh

ditentukan seperti pada peta lokasi port berikut:

Gambar 4. 2. Blok rangkaian aplikasi PPI 8255
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Secara diagram blok sistem pengalamatan PPI 8255 ditunjukan pada gambar

4.2, yang di dalamnya terdapat PPI 8255, dekoder sebagai penunjuk alamat PPI

yaitu untuk port A adalah 00, untuk port B adalah 01, dan port C adalah 02.

Jika alamat yang digunakan adalah bus alamat A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 dan

A7 maka dengan menyertakan permintaan port input/utput dapat

ditabelkan seperti tabel berikut:

Tabel 4.1. Penentuan alamat port menggunakan abus alamat A0 …A7

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1

Penunjuk alamat Chip IC Penunjuk alamat port

Dari bantuan tabel diatas, kita dapat menganalisa, bahwa untuk mengaktifkan

PPI 8255, kondisi A7-A2 dan IOREQ.dari CPU harus berkondisi “LOW” (“0”). dan

untuk menentukan alamat Port A,B,C dan Register Kontrol ditentukan oleh A1

dan A0.

Dengan memanfaatkan 6 (enam) buah gerbang dasar OR dan dengan masukan

berupa bus alamat A0 sampai A7 serta permintaan jalur input/output, maka

rangkaian Pendekode Pengalamatan untuk menunjuk dan mengaktifkan Port PPI

seperti ditunjukan oleh gambar 4.3
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Gambar 4. 3. Pendekodean Pengalamatan Port PPI

Sebagai contoh  penggunaan A0 sampai A7 sebagai berikut:

Tabel 4.2. Penggunaan A0 sampai A7

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 1 0 1 0 1

0 0 0 0 1 0 1 1 0

0 0 0 0 1 0 1 1 1

0 0 0 1 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0 1 0 1

0 0 0 1 0 0 1 1 0

0 0 0 1 0 0 1 1 1

Berdasarkan susunan alamat tersebut membentuk alamat seperti berikut:

Gambar 4. 4. Rangkaian pengalamatan 2 buah port PPI 8255

Port A1 - - - - - - - - - - -
- 14H
Port B1 - - - - - - - - - - -
- 15H
Port C1 - - - - - - - - - - -
- 16H
Register Kontrol1 - - - -
- 17H
Port A2 - - - - - - - - - - -
- 24H
Port B2 - - - - - - - - - - -
- 25H
Port C2 - - - - - - - - - - -
- 26H
Register Kontrol2 - - - -
- 27H

PPI

1

PPI

2
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3. Konfigurasi Internal PPI 8255

Konfigurasi Fungsi 8255 diprogram oleh sistem software tertentu tidak lepas dari

pemahaman tentang rangkaian internalnya, berikut merupakan penjelasan fungsi

setiap bagian sistem PPI 8255. Secara blok diagram ditunjukan pada gambar 4.5

berikut:

Gambar 4. 5. Diagram blok internal PPI 8255

a. Buffer Bus Data, buffer 8 bit dua (2) arah tiga (3) state ini, dipergunakan

sebagai perantara 8255 dengan bus data sistem.

b. Baca Tulis dan Logik Kontrol, fungsi dari blok ini adalah untuk mengatur

semua pengiriman internal dan external dari data dan kata kendali atau

kata status.

c. CS, chip Select (pemilih chip) kondisi “LOW” pada pin input ini, mengijinkan

terjadinya komunikasi antara 8255 dengan CPU.

d. RD , Read (pembacaan) kondisi “LOW” pada pin input ini, mengijinkan

8255 untuk mengirimkan informasi data ke CPU melalui Bus data.
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e. WR , Write (penulisan) kondisi “LOW” pada pin input ini, memungkinkan

CPU untuk menulis informasi data ke 8255.

f. A0 - A1, pemilih Port. Signal input-input ini, mengontrol pemilihan satu (1)

dari empat (4) Port : Port A,B,C dan Register Kontrol. Ini biasanya

dihubungkan dengan Bit - bit LSB dari bus alamat (A0 dan A1).

Tabel 4.3 Fungsi kendali PPI 8255

A1 A0 RD WR CS Input Operation (READ)
0 0 0 1 0
0 1 0 1 0
1 0 0 1 0

Output Operation
(WRITE)

0 0 1 0 0
0 1 1 0 0
1 0 1 0 0
1 1 1 0 0

Disable Function
X X X X 1
1 1 0 1 0
X X 1 1 0

Berdasarkan tabel di atas terdapat 2(dua) fungsi utama yang diijinkan

untuk operasi PPI 8255, yaitu baca data dari devais luar ke mikroprosesor

yang berarti operasi input dan tulis data dari mikroprosesor ke devais luar

berarti operasi output. Sedangkan fungsi ke tiga tidak diijinkan, fungsi ini

disable.

g. Reset, Reset kondisi “HIGH” pada input ini, akan menghapus isi Register

Kontrol dan semua Port (A,B, dan C) dan semua Port di “SET” sebagai

masukan.

4. Sistem Pengontrolan Port

Setiap kelompok kontrol (untuk kelompok A dan B) menerima perintah dari “Logik

Kontrol Read/Write”, menerima kata kendali dari bus data internal dan

mengijinkan untuk pembentukan hubungan/pengelompokan port dan fungsinya.

 Kelompok kontrol A - Port A dan Port C atas (C7 - C4).
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 Kelompok kontrol B - Port B dan Port C bawah (C3 - C0).

 Register kata kendali hanya dapat ditulis.

Mode untuk port A dan port B dapat ditentukan secara terpisah saat port C dibagi

dalam 2 bagian sesuai yang ditentukan oleh pendefinisian port A dan port B.

Semua register keluaran termasuk flip-flop status akan direset bila mode diganti.

Beberapa bit dari 8 bit pada port C dapat di-Set atau di-Reset dengan

menggunakan perintah Out. keistimewaan ini mengurangi Software, yang

digunakan dalam aplikasi yang berdasarkan kontrol. Bila port C digunakan

sebagai status/control untuk Port A atau Port B, Bit ini dapat di-Set/Reset oleh

penggunaan operasi Set/Reset bit. Pengaturan port input/output dapat

dikonfigurasi seperti gambar 4.6 berikut:

Gambar 4. 6. Definisi fungsi PPI 8255 melalui informat Mode

4.1. Mode Operasi

Konfigurasi fungsi menyediakan operasi masukan/keluaran yang sederhana

untuk masing-masing port, tidak mengharuskan ada “HandShaking” pertukaran

isyarat dari dua peranti yang saling berhubungan (gambar 4.7 dan gambar 4.8).

MODE 0 (BASIC INPUT)  Proses Sinyal Baca pada Mode 0
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Gambar 4.7. Diagram pulsa proses baca port fungsi input

MODE 0 (BASIC OUTPUT)  Proses Sinyal Tulis pada Mode 0

Gambar 4.8. Diagram pulsa proses tulis port fungsi output

4.2. Pengaturan Fungsi Port

Pengaturan ketiga port (A, B dan C) sebagai input maupun output ditunjukan

pada tabel 4.4. sebagi berikut:
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Tabel 4.4 Definisi Port MODE 0

D. Aktifitas Pembelajaran

Pembelajaran diarahkan untuk mencapai kompetensi yang disyaratkan dalam

IPK standar kompetensi guru dan sebagai proses pengembangan potensi dan

pembangunan karakter setiap peserta diklat, yaitu memberikan kesempatan

kepada peserta diklat untuk mengembangkan potensi menjadi kemampuan yang

semakin lama semakin meningkat dalam sikap (spiritual dan sosial),

pengetahuan, dan keterampilan.

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran langsung, yaitu

peserta diklat melakukan kegiatan:

1. mengamati dengan indra meliputi membaca uraian materi, mendengar

penjelasan widyaiswara pengampu materi mikroprosesor, menyimak

permasalahan terkait dengan topik kegiatan pembelajaran.

2. membuat dan mengajukan pertanyaan terkait dengan informasi yang belum

dipahami atau perlu klarifikasi.
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3. Mengeksplorasi melalui diskusi kelompok dan  membaca sumber lain.

4. mengolah informasi yang sudah dikumpulkan yaitu menganalisis data dalam

bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau menghubungkan

fenomena/informasi yang terkait dan menyimpulkan

5. menyajikan laporan yaitu menyusun laporan tertulis meliputi proses, hasil,

dan kesimpulan.

E. Latihan/Tugas

Tugas 1

1. Jelaskan fungsi Pin - Pin dari Konfigurasi PPI 8255 !

2. Apa fungsi CS (Chip Select), IOREQ., , RD
Tugas 2

Jelaskan operasi kerja sistem mikroprosesor Z80 pada gambar berikut terkait

dengan pengaturan tranfer data dan penunjukan alamat melalui A0-A15:
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Tugas 3.

Jelas operasi kerja sistem I/O mikroprosesor Z80 pada gambar berikut

berdasarkan penunjukan port sebagai input/output:

Tugas 4.

1. Mode dasar operasi PPI 8255 dapat dipilih oleh Software Sistem. Untuk

Mode 0 : diatur D0 = 1 D3 = 1

D1 = 0 D4 = 0

Jelaskan fungsi port dan alasannya untuk Port A, Port B, Port C tinggi, Port

C rendah

2. Jika awal program, pada monitor tertulis :

LD A, 92 H

Out (FBH), A

Apa arti Op - code diatas.
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F. Rangkuman

1. Minimal sistem sebuah komputer atau bisa disebut juga komputer sederhana

menggunakan mikroprosesor Z80 dapat dibangun dengan menggunakan

komponen dasar mikroprosesor Z80, memori RAM 6116, EPROM 2716,

parallel port interface (PPI) 8255 dan beberapa komponen pendukung clock

berikut sistem pengalamatam.

2. Sistem perencanaan dan pembuatan serta sistem kerja pada minimal sistem

Z80 dapat dilakukan melalui beberapa langkah yaitu meliputi:

 Merencanakan dan menempatkan blok CPU Z - 80

 Merencanakan dan menempatkan sistem kontrol CPU Z - 80

 Merencanakan dan menempatkan saluran data

 Merencanakan dan menempatkan saluran alamat

 Merencanakan dan menempatkan blok memori

 Merencanakan dan menempatkan blok input/output

 Merencanakan dan menempatkan sistem kontrol untuk memori (
RAM dan EPROM )

 Merencanakan dan menempatkan sistem kontrol untuk
input/output ( 8255)

3. Blok penyimpan data program dan blok masukan keluaran telah kita bahas

pada pengalamatan penyimpan RAM - EPROM pengalamatan PPI 8255

4. Bus data, yang berfungsi sebagai penghubung data pada setiap bagian

internal mikroprosesor dan eksternal melalui bus data (D0 sampai D7)

melalui pin seperti ditunjukan pada gambar konfigurasi pin mikroprosesor Z-

80. Bus alamat, berfungsi sebagai penghubung penunjukan alamat baik

memori maupun port Input/output, terutama untuk RAM/EPROM dan port I/O

di luar sistem mikroprosesor.

5. Bus kontrol, berfungsi sebagai kendali proses baca/tulis untuk data yang

melewati devais eksternal, untuk RAM/EPROM dan port I/O di luar sistem

mikroproseso
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 5: INSTRUKSI
MIKROPROSESSOR

A. Tujuan
Setelah mengikuti dan atau menyelesaikan materi Sistem Minimal yang

dibutuhkan dalam sistem Mikroprosesor, melalui diskusi kelompok peserta dapat:

1. menyajikan instruksi mikroprosesor untuk membuktikan penggunaan masing-

masing instruksi bahasa assembly

2. melakukan eksperimen dengan menggunakan instruksi bahasa assembly

kedalam suatu kasus keteknikan

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menyajikan instruksi mikroprosesor untuk membuktikan penggunaan masing-

masing instruksi bahasa assembly.

2. Melakukan eksperimen dengan menggunakan instruksi bahasa assembly

kedalam suatu kasus keteknikan

C. Uraian Materi

Dalam bab sebelumnya juga dijelaskan tentang arsitektur sistem mikroprosesor

yang dikembangkan mengikuti pola tubuh manusia, yaitu sistem dibuat dengan

membentuk organ-organ yang sering istilahnya disebut dengan komponen.

Setiap komponen pembentuk sistem mikroprosesor dibangun dari rangkaian-

rangkaian gerbang digital, antar komponen dihubungkan dengan sistem jalur

data (Data BUS), untuk menunjuk komponen digunakan jalur alamat (Address

Bus) dan untuk sinkronisasi kerja antar komponen digunakan jalur kontrol

(Control Bus).

Untuk memahami instruksi-instruksi sistem mikroprosesor, berikut dijelaskan

pengertian instruksi, deskripsi instruksi dan  operasional mikroprosesor Z80.

instruksi dikodekan dalam bilangan heksadesimal.
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Instruksi disimbolkan dalam bentuk mnemonic untuk bisa dipahami fungsi dan

operasinya oleh programer. Tabel 5.1 berikut merupakan penjelasan fungsi dan

kode instruksi serta cara penulisannya:

Tabel 5.1 Fungsi dan Kode instruksi

Mikroprosesor  Z80 CPU dapat mengoperasionalkan 158 macam tipe instruksi

termasuk 78 buah instruksi yang dimiliki mikroprosesor 8080A CPU. Di dalam

mikroprosesor Z80 beberapa macam instruksi tersebut yang dikelompokan

berdasarkan fungsinya.

1. Instruksi Mengisi dan Menukar

Instruksi mengisi dan menukar isi dari register dan atau memori dibutuhkan

pengalamatan yang diikut sertakan ke dalam setiap instruksi, alamt tersebut

digunakan untuk menunjuk sumber data dan tujuan data yang diinginkan.

Sebagai contoh, mengisi register C dari register B menggunakan op-code 48H,

dalam bilangan biner adalah 0100 1000. sedangkan mnemonic bahasa assembly

untuk seluruh kelompok ini adalah LD, diikuti dengan tujuan, selanjut-nya diikuti

sumber data seperti format berikut:
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LD tujuan , sumber.

Beberapa kombinasi mode pengalamatan yang mungkin dilakukan, misalnya

sumber menggunakan pengalamatan serti dalam daftar alamat dan tujuan

dengan register tidak langsung, misal mengisi lokasi memori yang ditunjuk oleh

register HL dengan isi register D. Op-code untuk operasi ini adalah 72H, dan

mnemonic untuk instruksi mengisi adalah:

LD (HL) , D

Beberapa Op-code yang tersedia di Z80 menggunakan dua byte, dengan fitur ini

merupakan metode yang efisien dalam pemanfaatan memori.

2. Instruksi Transfer blok

Instruksi transfer blok yang sangat baik untguk memindahkan sejumlah data,

instruksi beroperasi dengan tiga register, yaitu:

 HL penunjuk lokasi sumber

 DE penunjuk lokasi tujuan

 BC adalah byte counter

Setelah programer menginisialisasi tiga register tersebut, salah satu dari

keempat instruksi LDI (Load dan Increment) dapat digunakan, dan sebagai

penunjuk alamat yang bergerak satu byte penunjuk lokasi asal data oleh HL dan

penunjuk lokasi tujuan oleh DE. Instruksi ini sangat berharga ketika satu blok

data harus dipindahkan dari satu blok lokasi ke satu blok lokasi lainnya, proses

terus berjalan dan data bergerak dari lokasi yang ditunjuk HL menuju lokasi yang

ditunjuk DE dengan jumlah data yang dipindahkan sejumlah BC.

Instruksi pemindahan blok data pada hakekatnya merupakan operasi inkremen

diulang sampai byte counter mencapai menghitung dari nol, dengan instruksi

tunggal ini dapat memindahkan satu blok data dari satu lokasi ke lokasi yang lain

3. Instruksi Arithmatika dan Logika

Operasi hitungan aritmatika dan logika, merupakan operasi aritmatika meliputi

penjumlahan dan pengurangan, dan operasi logika meliputi logika AND dan OR.
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Sebagai contoh untuk instruklsi DEC atau instruksi INC yang merupakan instruksi

beroperasi dengan 8-bit, dan operasinya dilakukanantara data yang beradadi

akumulatordansumber data serta hasiloperasiditempatkandiakumulator.

Pengecualian untuk operasi membandingkan (CP) antara dua buah data, maka

akumulator tidak berubah dan semua operasi ini mempengaruhi register flag

sebagai hasil dari operasi. Instruksi INC dan DEC.

Akumulator sebelum operasi 1111 0011=F3H

Operan 0000 0111=07H

Hasil sampaiAkumulator 00000011=03H

4. Instruksi Putar dangeser

Instruksi putar dapat diterapkan untuk memutar data dalam register atau memori

ke arah kiri atau ke arah kanan, dan untuk instruksi putar dapat melibatkan carry

pada flag atau hanya terbatas dalam register itu sendiri. Instruksi geser data

digeser bit per bit, sedangkan pada instruksi putar data dalam register digeser

sebanyak 8 bit untuk satu kali instruksi putar.

Berikut merupakan diagram aliran data pada operasi geser atau putar:

Gambar 5. 1. Diagram operasi instruksi geser dan instruksi putar
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5. Instruksi Manipulasi Bit

Instruksi manipulasi bit dalam mikroprosesor Z80 dapat men-set, reset, atau

menguji bit dalam akumulator, setiap register umum atau lokasi memori melalui

sebuah instruksi tunggal. Register yang dipilih meliputi akumulator atau register

umum, yaitu register yang akan digunakan sebagai target operasi instruksi.

Melalui pengalamatan  register tidak langsung dan pengalamatan indeks

memungkinkan untuk operasi instruksi dengan target lokasi memori eksternal.

Operasi uji bit (bit test) akan memberikan hasil set bit  Zero pada register flag (Z),

yaitu jika hasil uji bit ternyata sama dengan nol (zero).

6. Instruksi Jump, Call, dan Return

Instruksi ini berfungsi untuk melayani permintaan program untuk melakukan

lompat dari satu alamat ke alamat tertentu, panggilan untuk sebuah rutin, dan

kembali ke program utama saat rutin yang dipanggil telah selesai tugasnya.

Instruksi melompat yang dilaksanakan di CPU Z80 adalah sebuah cabang di

dalam program, dimana program counter 16-bit memenuhi syarat seperti yang

ditentukan oleh salah satu dari tiga yang tersedia mode pengalamatan (segera

diperpanjang, relatif, atau langsung).

Perhatikan bahwa kelompok instruksi lompat memiliki beberapa kondisi yang

dapat ditentukan sebelum lompat, jika kondisi initidak terpenuhi, program hanya

berlanjut dengan instruksi sekuensial berikutnya. Kondisi untuk lompat

tergantung pada bit data dalam register flag.

Pengalamatan langsung diperpanjang digunakan untuk melompat kesetiap lokasi

dimemori,. instruksi ini membutuhkan tiga byte (dua untuk menentukan alamat

16-bit) dengan urutan rendah alamat byte pertama, diikuti dengan alamat urutan

byte tinggi. Sebagai contoh, sebuah ompatan tanpa syarat ke lokasi memori

3E32H adalah:



84

Instruksi jump relatif hanya menggunakan dua byte, perpindahan bisa di kisaran

129 sampai-126 dan diukur dari alamat dimana OpCode instruksi berada.

Terdapat tiga jenis register untuk fasilitas instruksi lompat tidak langsung, yaitu

pasangan register HL atau salah satu dari Indeks register IX atau IY yang isinya

langsung dipindahkan ke register PC. Fitur ini memungkinkan untuk digunakan

dalam program lompat sebagai fungsi.

7. Instruksi Input/Output

Pengalamatan menggunakan pasangan HL untuk pointer ke sumber memori

(perintah output) atau tujuan (perintah input) sedangkan register B digunakan

sebagai byte counter. Register C memegang alamat port input atau output yang

digunakan, register B adalah penyimpan data delapan bit, dan untuk perintah

transfer blokI/O menangani hingga 256 byte. IN A, merupakan instruksi baca

data dari port I/O dengan alamat A dan OUT n, A, keluarkan data dari akumulator

ke port I/O beralamat n.

8. Instruksi Kelompok Kontrol CPU.

Beberapa tujuan secara umum instruksi kontrol CPU , meliputi instruksi  NOP

merupakan  instruksi yang tidak melakukan apa-apa, Instruksi HALT

menghentikan CPU sementara, DI dan EI adalah operasi interupsi yang diterima

digunakan untuk mengunci atau mengaktifkan interupsi .

Terkait dengan interupsi terdapat tiga modus interrupsi, yaitu perintah set CPU

untuk memilih ke salah satu dari tiga respon interrupsi tersedia dan ketiga mode

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mode 0, perangkat yang menginterupsi dapat menyisipkan instruksi pada bus

data dan memungkinkan CPU untuk mengeksekusinya .

Mode 1, modus yang disederhanakan di mana CPU secara otomatis

mengeksekusi restart (RST) ke 0038H, sehingga tidak ada hardware eksternal

diperlukan (isi  PC tetap dan diarahkan ke stack) .

Mode 2, modus yang paling kuat karena memungkinkan untuk panggilan tidak

langsung untuk setiap lokasi di memori . Dengan mode in CPU membentuk
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alamat memori 16 - bit di mana bagian delapan bit atas adalah isi register I dan

delapan bit rendah dipasok oleh perangkat yang menginterupsi.

9. Operasi Instruksi Mikroprosesor Z80.

9.1. Sistem/Cara Pengalamatan

Terdapat 3 macam cara pengalamatan yang sering digunakan dalam program,

yaitu meliputi:

 Immediate (Segera), kode mesin mengandung konstanta untuk segera

/langsung di akses

 Direct (Langsung), kode mesin mengandung Register, alamat penyimpan

atau alamat masukan / keluaran dari operan untuk diakses

 Indirect (Tidak Langsung), kode mesin mengandung hanya satu petunjuk,

dimana untuk mendapatkan alamat dari operan yang akan diakses.

a. Pengalamatan Immediate

Disini operan yang akan diakses langsung terkandung pada kode mesin, ini

adalah cara yang sangat sederhana, untuk mengisi konstanta ke Register atau

lokasi penyimpanan.

LD HL, 1234H, Pengalamatan Immediate LD HL, 1234H

ADD A, 12H, Pengalamatan Immediate ADD A, 12H

LD (HL), 12H, Pengalamatan Immediate LD (HL), 12H

JP 0916H, Pengalamatan Immediate JP 0916H

b. Pengalamatan Langsung (Direct)

Disini kode mesin mengandung sebuah atau lebih alamat-alamat yang kemudian

isi dari alamat-alamat ini akan diakses lebih lanjut. Panjang alamat-alamat ini

dapat berbeda menurut keadaan apakah itu mengenai sebuah Register, alamat

penyimpan atau alamat masukan/keluaran, perintah dapat mengandung sebuah

petunjuk, apakah bagian pertama diberikan sebagai alamat tujuan atau sumber.

Contoh :
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LD A, (1234H), Pengalamatan Langsung (Direct) LD A, (1234H)

INC L, Pengalamatan Langsung (Direct) INC L

LD E, C, Pengalamatan Langsung (Direct) LD E, C

OUT (20H), A, Pengalamatan Langsung (Direct) OUT (20H), A

JP  (IX), Pengalamatan Langsung (Direct) JP  (IX)

c. Indirect (Tidak Langsung)

Pengalamatan tidak langsung dapat dilakukan melalui sebuah register atau dapat

juga dilakukan dengan penujuk alamat memori, kode mesin hanya mengandung

sebuah petunjuk alamat, dimana alamat merupakan operan yang akan diakses.

Perintah dengan penunjuk alamat tidak langsung pada Z 80 dapat di bagi seperti

gambar berikut :

Gambar 5. 2. Pengalamatan tidak langsung

Contoh:

PUSH dan POP menaikkan atau menurunkan Register alamat yang dipakai

secara otomatis dan terjadi apakah pada sebelum atau sesudah

pelaksanaan perintahnya.

RRC (HL), Pengalamatan Indirect (Tidak Langsung) RRC (HL)
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PUSH DE, Pengalamatan Indirect (Tidak Langsung) PUSH DE,

pengalamatan langsung dari Register DE, isi dari Register SP dipakai

sebagai alamat.

d. Perintah Transfer Dengan Pengalamatan Langsung

Pada pengalamatan langsung, alamat sumber dan tujuan, berada pada kode

mesin.

Alamat register atau memori dapat ditulis langsung.

Perintah transfer pengalamatan langsung dapat dibagi menjadi :

 Pengalamatan Register - Register

 Pengalamatan Register – Memori

e. Pengalamatan Register - Register

Perintah ini mengakibatkan transfer data dari sebuah Register CPU ke Register

CPU yang lain.

Mnemonik

LD r,r’

Operasi

r  r’

Register CPU tujuan r diisi dengan isi Register CPU sumber r’

Flag

Tidak terpengaruh

f. Pengalamatan Register - Memori

Jenis pengalamatan ini, melaksanakan transfer antara Register CPU dan lokasi

Memori yang dituliskan di belakang kode mesin.

Sebuah Register CPU diisi dengan isi dari lokasi memori yang dihasilkan di

belakang mesin.
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Mnemonik

Register CPU  Memori Memori  Register CPU

LD A, (nn) LD (nn), A

LD rr, (nn) LD (nn), rr

rr = Register CPU 16 bit ( BC, DE, HL, SP )

(nn) = Isi dari tanda ini selalu diisi oleh alamat Memori dan tanda ini berarti

isi dari alamat memori yang ditunjuk oleh nn.

OUT (C), r
r = Register 8 bit A,B,C,D,E,H,L

C = Register C yang isinya sebagai penunjuk penghantar alamat A7 - A0

Operasi
tujuan r diisi dengan isi Register C yang merupakan pengalamatan port I/O

Register C pengalamatan dari port I/O diisi dengan isi dari Register CPU r.

Flag :
Pada perintah input (IN)

Flag S = 1, bila bit tertinggi = 1

Flag Z = 1, bila data yang dibaca = 0

Flag P = 1, pada parity genap dari data yang di baca

9.2. Perintah Percabangan Bersyarat Dan Tidak Bersyarat

Pada sebuah loncatan tidak bersyarat, pelaksanaan program pada setiap saat

dimulai pada alamat tujuan loncat pada perintah percabangan.

Pada perintah percabangan bersyarat, syarat loncat yang diaplikasikan pada

operasi instruksi loncat digunakan untuk men-set flag. Berdasarkan kondisi atau

status register flag inilah yang digunakan untuk menentukan apakah syarat

sudah terpenuhi atau syarat belum terpenuhi, jika terpenuhi maka pelaksanaan

program dipindahkan ke alamat yang ditunjuk oleh PC dan jika belum terpenuhi

maka program akan dijalankan terus.
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a. Penggunaan perintah percabangan bersyarat

Dalam penggunaan perintah percabangan bersyarat ini, ada 2 hal yang harus

jelas yaitu :

 Bagaimana syarat loncat dapat diberikan pada loncatan bersyarat.

 Jika ternyata ada maka diberikan alamat tujuan loncat (pengalamatan).

Tabel 5.2 Penggunaan perintah percabangan bersyarat

b. Perintah loncat dengan pengalamatan langsung

Mnemonik :

JP adr

JP cc, adr

adr = alamat tujuan loncat

cc = syarat loncat (kode kondisi flag)

Sebagai syarat loncat hanya dapat dipakai kondisi flag tertentu, seperti

ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.
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Tabel 5.3. syarat pada operasi instruksi loncat

c. Program Bagian (Sub Routine)

Dalam program sering mempergunakan sebuah kelompok program yang diakses

secara berulang-ulang, maka kelompok program ini dapat ditulis sekali saja, dan

dapat dipanggil dimana saja dalam program utama. Kelompok program ini

disebut Program Bagian atau Sub Routine

Pemanggilan program bagian melalui perintah CALL ( . . .. ) atau RST (Restart),

alamat perintah setelah panggil subrutin selalu disimpan pada Stack, alamat

yang disimpan ini menjadi tujuan saat kembali ke program utama.

Perintah terakhir sebuah program bagian selalu sebuah perintah return/kembali

(RET), yang fungsinya mengisi program counter (PC), dengan alamat kembali

yang tersimpan di stack. Artinya pelaksanaan perintah berikutnya pada program

utama setelah kembali dari program bagian adalah perintah yang alamatnya

tersimpan pada .Stack

d. Penyimpan Alamat Loncat Balik pada STACK

Alamat loncat pada dasarnya diletakkan pada RAM. Penyimpanan di RAM

adalah lebih cepat, walaupun demikian kapasitas penyimpannya terbatas. Untuk
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penanganan daerah stack, penunjukkan dipergunakan perintah PUSH dan POP

serta register penunjuk STACK (SP).

Pada setiap pemanggilan program bagian , pertama-tama isi Stack Pointer (SP)

dikurangi satu (SP - 1) kemudian (SP - 1) diisi dengan MSB (bit tertinggi) dari

alamat loncat balik, kemudian isi (SP - 2) diisi dengan LSB (bit terendah) dari

alamat loncat balik.

Pada setiap loncat balik dari sebuah program bagian, bagian pertama LSB dari

PC akan diisi oleh isi SP ( alamat penyimpan stack saat itu ) dan bagian MSB

dari PC diisi oleh isi (SP + 1) dan kemudian (SP + 2) menunjukkan alamat awal

dari pemakaian stack berikutnya.

10.Daftar Instruksi Z80
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D. Aktifitas Pembelajaran

Pembelajaran diarahkan untuk mencapai kompetensi yang disyaratkan dalam

IPK standar kompetensi guru dan sebagai proses pengembangan potensi dan

pembangunan karakter setiap peserta diklat, yaitu memberikan kesempatan

kepada peserta diklat untuk mengembangkan potensi menjadi kemampuan yang

semakin lama semakin meningkat dalam sikap (spiritual dan sosial),

pengetahuan, dan keterampilan.

Setiap tahapan pembelajaran dikondisikan adanya proses interaksi antar peserta

diklat, antara peserta diklat dengan widyaiswara dan sumber belajar.

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran langsung, yaitu

peserta diklat melakukan kegiatan:
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1. mengamati dengan indra meliputi membaca uraian materi, mendengar

penjelasan widyaiswara pengampu materi mikroprosesor, menyimak

permasalahan terkait dengan topik kegiatan pembelajaran.

2. membuat dan mengajukan pertanyaan terkait dengan informasi yang belum

dipahami atau perlu klarifikasi.

3. Mengeksplorasi melalui diskusi kelompok dan  membaca sumber lain.

4. mengolah informasi yang sudah dikumpulkan yaitu menganalisis data dalam

bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau menghubungkan

fenomena/informasi yang terkait dan menyimpulkan

5. menyajikan laporan yaitu menyusun laporan tertulis meliputi proses, hasil,

dan kesimpulan.

E. Latihan/Tugas
Latihan 1

1. Mengisi Register B dengan D8H

a). Mnemonik :

b). Bahasa Mesin :

2. Memindahkan isi Register B ke Register H, bila isi Register B = D8H

a). Mnemonik :

b). Bahasa mesin :

3. Memindahkan isi register A ke lokasi Memori beralamat  0900H

a). Mnemonik :

b). Bahasa mesin :

4. Memindahkan isi lokasi Memori ber alamat 0904H ke Register A

a). Mnemonik :

b). Bahasa mesin :

5. Memindahkan isi Register B ke lokasi Memori yang alamatnya ditunjuk

oleh Register HL, bila isi Register HL = 0908H
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a). Mnemonik :

b). Bahasa mesin :

6. Memindahkan isi lokasi Memori yang alamatnya ditunjuk oleh Register

HL ke register C, bila isi lokasi Memori beralamat 0907H = 09H

a). Mnemonik :

b). Bahasa mesin :

7. Memindahkan isi Register A ke Port I/O yang alamatnya 00H

a). Mnemonik :

b). Bahasa mesin :

8. Memindahkan isi Port I/O yang alamatnya 00H ke Register A

a). Mnemonik :

b). Bahasa mesin

Latihan 2

1. Jelaskan apa fungsi dari register flag!

2. Jika hasil matematika pada ALU adalah nol, bagaimana status flag zero?

3. Apa yang ditunjukan flag carry jika data yang dijumlahkan adalah FF

dengan 05 ?

4. Jika hasil penjumlah bernilai positip, apa status register flag?

5. Untuk hasil proses memiliki nilai bit ganjil, register flag akan menunjuk

apa?

Latihan 3

1. Selesaikan tabel operasi penjumlahan antara isi register dengan isi

akkumulator dan hasilnya disimpan diakkumulator.
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Mnemonik Operasi Op Code Keterangan

ADD A, B

ADD A, C

ADD A, E

ADD A, H

ADD A, L

ADD A, A

1 0 0 0 0  r 

A = 111 B = 000 C = 001
D = 010 E = 011 H = 100
L = 101

2. Selesaikan tabel operasi pengurangan antara akkumulator dengan

register (A - r) dan hasilnya disimpan di akkumulator.

Mnemonik Operasi Op Code Keterangan

SUB  B

SUB  C

SUB  D

SUB  E

SUB  H

SUB  L

SUB  A

1 0 0 1 0  r 

3. Selesaikan tabel operasi penjumlahan antara akkumulator + register +

carry dan hasilnya disimpan di akkumulator.

Mnemonik Operasi Op Code Keterangan

ADC A, B

ADC A, C

ADC A, E

ADC A, H

ADC A, L

ADC A, A

1 0 0 0 0  r 
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4. Buat program penjumlahan isi memori alamat 1987H dengan 1978H

 Isi memori pada alamat 1987H = 78 H

 Isi memori pada alamat 1978H = 81 H

Hasil penjumlahan tersebut disimpan diregister H

Latihan 5

a. Lengkapilah instruksi rotasi berikut !

1. Rotasi isi akkumulator ke kiri

(RLCA  =  Rotate left circular Accumulator)

Mnemonic Operasi Op code

RLCA ........................................................
...

07

Cr 7      6      5      4      3      2      1

2. Rotasi isi akkumulator ke kiri melalui carry

(RLA = Rotate left accumulator through carry)

Mnemonic Operasi Op code

RLA ........................................................
...

17

Cr 7      6      5      4      3      2      1

3. Rotasi isi akkumulator kekanan

(RRCA = Rotate right circular accumulator)

Mnemonic Operasi Op code

RRCA ........................................................
...

OF
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4. Rotasi isi akkumulator ke kanan

(RRA = Rotate right accumulator through carry)

Mnemonic Operasi Op code

RRA ........................................................
...

IF

Cr 7      6       5      4      3      2     1

5. Rotase isi register CPU r ke kiri

(RLC r = rotate register r left circulator)

Mnemonik Operasi Opcode Ket

R L C       B ................... CB    00

R L C       C ................... CB    01

R L C       D ................... CB    02

R L C       E ................... CB    03

R L C       H ................... CB    04

R L C       L ................... CB    05

R L C       A ................... CB    07
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6. Rotasi isi register CPU ke kiri melalui carry

(RL r = Rotate left throught carry register)

Mnemonic Operasi Opcode Keterangan

RL   B ...................

RL   C ...................

RL   D ...................

RL   E ...................

RL   H ...................

RL   L ...................

RL   A ...................

7. Rotasi isi register CPU ke kanan

(RRC r = Rotate register r right circulator)

Mnemonic Operasi Opcode Keterangan

RRC   B ...................

RRC   C ...................

RRC   D ...................

RRC   E ...................

RRC   H ...................

RRC   L ...................

RRC   A ...................
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8. Rotase isi register CPU r ke kanan melalui carry

(RR = Rotate right through carry register r)

Mnemonic Operasi Opcode Keterangan

RR   B ...................

RR   C ...................

RR   D ...................

RR   E ...................

RR   H ...................

RR   L ...................

RR   A ...................

b. Lengkapilah instruksi geser

1. Geser isi regisrter CPU r  aritmetik ke kiri

(SLA  r  =  shift register  r  left aritmetik)

Mnemonic Operasi Opcode Keterangan

SLA    B ...................

SLA   C ...................

SLA   D ...................

SLA   E ...................

SLA   H ...................

SLA   L ...................

SLA   A ...................
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2. Geser isi register CPU r logika ke kanan

(SRL  r  = Shift register r right logical)

Mnemonic Operasi Op code Keterangan

SRL     B ...................

SRL     C ...................

SRL     D ...................

SRL     E ...................

SRL     H ...................

SRL     L ...................

SRL     A ...................

Latihan 6

1. Test bit b register r  ( Bit  b,r )

Mnemonic Operasi Opcode

BIT b.r ............................ op code selalu di mulai dengan

“CB”

1 1 0 0 1 0 1 1

0 1 b r

Byte 1

Byte 2
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Keterangan :

 Jika bit yang ditunjuk berisi “0 “ , maka Z di set “1”

 Jika bit yang ditunjuk berisi “1”, maka Z diset “0”

2. Set bit b register r ( Set b,r )

Mnemonic Operasi Opcode

SET b.r ........................ op code selalu di mulai dengan

“CB”

1 1 0 0 1 0 1 1

0 1 b r

Byte 1

Byte 2
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3. Reset bit b register r (Res b,r)

Mnemonic Operasi Opcode

RES b,r .......................... op code selalu di mulai dengan

“CB”

1 1 0 0 1 0 1 1

0 1 b r

Byte 1

Byte 2
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Latihan 7

1. Apa kegunaan Perintah Percabangan ?

2. Sebutkan dua hal penting dalam penggunaan perintah percabangan ?

3. Contoh : Mnemonik : JP adr

adalah perintah loncat dengan pengalamatan bagaimana ?

4. Contoh : Mnemonik : JP NZ, adr

apa maksud operasi dari Mnemonik tersebut ?

5. Contoh : Mnemonik : JP ( HL )

adalah perintah loncat dengan pengalamatan bagaimana ?

6. Lengkapilah tabel dibawah ini

Mnemonik Operasi Op code Operand Keterangan

JPNZ, nn Not zero ( Z=0 )

JP Z, nn Zero ( Z=1 )

JP NC, nn No Carry ( CY=0 )

JP C, nn Carry ( CY=1 )

JP PO,nn Parity odd ( P/V=1 )
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JP PE,nn Parity even ( P/V=1 )

JP P,nn Positive ( S=0 )

JP M, nn Minus ( S=1 )

1 1 cc 0 1 0 Byte 1 NZ = 000;  Z = 001

NC = 010; C = 011

n Byte 2 = LOB PO = 100; PE= 101

P  = 110; M = 111

n Byte 3 = HOB

7. Bila PC berisikan data 2000H dan kita menginginkan  PC berisikan FF00H (

loncat tak bersyarat ), maka perintah loncat apa yang dipergunakan :

byte 1 = . . . . . . . . . . ., byte 2 = . . . . . . . . . . ., byte 3 = . . . . . . . . . . .,

byte 1 adalah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

byte 2 adalah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

byte 3 adalah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Latihan 8

1. Buat program penghitung naik dan turun dengan akses port PPI

menggunakan LED sebagai indikator yang terpasang pada port A.

2. Buat program lanjutan dari latihan di atas dengan menggunakan port B

sebagai input 8 bit dan port A sebagai LED output.

3.  Buat program sehingga port pada PPI merupakan input dan output untuk

sebuah sistem lampu lalu lintas.

4.  Buat program Lift 3 lantai menggunakan PPI.
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F. Rangkuman

1. Mikroprosesor  Z80 CPU dapat mengoperasionalkan 158 macam tipe

instruksi termasuk 78 buah instruksi yang dimiliki mikroprosesor 8080A

CPU. Di dalam mikroprosesor Z80 beberapa macam instruksi tersebut

yang dikelompokan berdasarkan fungsinya, yang meliputi :

 Mengisi dan Menukar

 Transfer Blok

 Arithmatika dan logika

 Putar dan Geser

 Bit Manipulasi (Set, Reset, Test)

 Jump, Call, dan Return

 Input/Output

 Dasar Kontrol CPU

2. Instruksi mengisi dan menukar isi dari register dan atau memori

dibutuhkan pengalamatan yang diikut sertakan ke dalam setiap instruksi,

alamt tersebut digunakan untuk menunjuk sumber data dan tujuan data

yang diinginkan.

3. ALU, singkatan dari Arithmetic And Logic Unit (unit aritmatika dan logika),
adalah bagian mikroprosesor yang berfungsi melakukan operasi hitungan

aritmatika dan logika, operasi aritmatika meliputi operasi penjumlahan dan

pengurangan, . sedangkan operasi logika yang dapat dilakukan oleh ALU

meliputi logika AND dan OR.

4. Fitur utama dari instruksi putar dan geser pada mikroprosesor Z80 adalah

untuk memutaratau menggeserdata dalam akumulator, atau data yang

berada dalam setiapregister general-purpose,ataulokasi memori. Instruksi

putar dapat diterapkan untuk memutar data dalam register atau memori

ke arah kiri atau ke arah kanan, dan untuk instruksi putar dapat

melibatkan carry pada flag atau hanya terbatas dalam register itu sendiri.

5. Kemampuan untuk set, reset, dan menguji bit individu dalam register atau

memori lokasi yang dibutuhkan di hampir setiap program. Manipulasi bit

memungkinkan untuk mengubah isi bit dalam register flag, yaitu dengan
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tujuan fasilitasi perangkat lunak untuk pemanggilan rutin tertentu, indikasi

kontrol kondisi eksternal, atau data dikemas kelokasi memori, membuat

pemanfaatan memori yang lebih efisien.

6. Instruksi melompat yang dilaksanakan di CPU Z80 adalah sebuah cabang

di dalam program, dimana program counter 16-bit memenuhi syarat

seperti yang ditentukan oleh salah satu dari tiga yang tersedia mode

pengalamatan (segera diperpanjang, relatif, atau langsung).

7. Mikroprosesor Z80 memiliki serangkaian instruksi input dan output,

pengalamatan dari perangkat input atau outputd apat berupa absolut atau

langsung, menggunakan register C. Dalam register mode pengalamatan

tidak langsung, data dapat ditransfer antara perangkat  I /O dan salah

satu register internal. Selain itu delapan blok instruksi transfer telah

dilaksanakan,  instruksi-instruksi ini mirip dengan transfer blok memori.

8. Beberapa tujuan secara umum instruksi kontrol CPU , meliputi instruksi

NOP merupakan  instruksi yang tidak melakukan apa-apa, Instruksi HALT

menghentikan CPU sementara, DI dan EI adalah operasi interupsi yang

diterima digunakan untuk mengunci atau mengaktifkan interupsi.
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Jawaban Tugas Dan Latihan

1. Jawaban Tugas Latihan Kegiatan Belajar 1
Laporan hasil diskusi kelompok

2. Jawaban Tugas Latihan Kegiatan Belajar 2
Laporan hasil diskusi kelompok

3. Jawaban Tugas Latihan Kegiatan Belajar 3

Jawaban Latihan 2

1. Rumus kapasitas penyimpan 2n+1

2( 9+1 ) = 210 = 1024 lokasi

2. Mencari alamat akhir dari RAM tersebut

A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Alamat

512 256 128 64 32 16 8 4 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 H = alamat

awal

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 3FFH =

kapasitas maks.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3FFH  = alamat

akhir

Kapasitas : 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 + 1 = 1024 lokasi

(1 k Byte)
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3. Jika alamat awal 200 h

Kapasitas : 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 + 1 = 1024 lokasi (1

K Byte)

4. Jawaban Tugas Latihan Kegiatan Belajar 4

Jawaban Tugas 1 :

1. Jelaskan Pin-Pin dari Konfigurasi PPI 8255 dengan fungsinya masing-

masing.

D7 - D0 Data Bus (Bi-Directional)
RESET Reset Input

CS Chip Select
RD Read Input
WR Write Input

A0,A1 Port Adress
PA7-PA0 Port A (BIT)
PB7-PB0 Port B (BIT)
PC7-PC0 Port C (BIT)

Vcc +5 Volts
GND 0 Volt

Deskripsipin PPI 8255

a. Pin - Pin Saluran Data :

 Bus Data : D7 - D0

 Bus Port A : PA7 - PA0

 Bus Port B : PB7 - PB0
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 Bus Port C : PC7 - PC0

b. Pin - Pin Saluran Pengontrol :

 Baca (Read) :

 Tulis (Write) :

 Reset

2. Apa fungsi CS (Chip Select)CS (Chip Select) sebagai pemilih Chip :

Untuk mengaktifkan Chip, bekerja dengan Logika Low (“0”).

Jawaban Latihan 4

1. Pada mode 0, jika D4 = 0 D3 = 0 D1 = 0 D0 = 1

maka Port A sebagai = Output (keluaran)

Port C tinggi sebagai = Input (masukan)

Port B sebagai = Output (keluaran)

Port C rendah sebagai = Input (masukan)

2. Jika awal program adalah

LD A, 92 H

Out

Artinya : Merupakan kedudukan awal dari PPI 8255. Dengan demikian

kontrol word 92 H dikirim ke kontrol word register, sehingga fungsi

dari masing-masing port ;

1 0 0 1 0 0 1 0

Mode 0

Port A  Input

Port B  Input

Port C  Output
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 Output

5. Jawaban Tugas Latihan Kegiatan Belajar 5

Jawaban Latihan 1

1. Mengisi Register B dengan D8H

a). Mnemonik : LD B,D8H

b). Bahasa Mesin : 06H D8H

2. Memindahkan isi Register B ke Register H, bila isi Register B = D8H

a). Mnemonik : LD H,B

b). Bahasa mesin : 60H

3. Memindahkan isi register A ke lokasi Memori beralamat 0900H

a). Mnemonik : LD (0900H), A

b). Bahasa mesin : 32H 00H 09H

4. Memindahkan isi lokasi Memori ber alamat 0904H ke Register A

a). Mnemonik : LD A,(0904)

b). Bahasa mesin : 3AH 04H 09H

5. Memindahkan isi Register B ke lokasi Memori yang alamatnya ditunjuk

oleh Register HL, bila isi Register HL = 0908H

a). Mnemonik : LD B,(HL)

b). Bahasa mesin : 46H

6. Memindahkan isi lokasi Memori yang alamatnya ditunjuk oleh Register

HL ke register C, bila isi lokasi Memori beralamat 0907H = 09H

a). Mnemonik : LD (HL), C

b). Bahasa mesin : 71H

7. Memindahkan isi Register A ke Port I/O yang alamatnya 00H

a). Mnemonik : OUT (00), A

b). Bahasa mesin : D3H 00H
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8. Memindahkan isi Port I/O yang alamatnya 00H ke Register A

a). Mnemonik : LD A,(00)

b). Bahasa mesin : 3EH 00H

Jawaban Latihan 2

1. Flag - Flag pada Register Flag sangat menentukan operasi apa yang

dilaksanakan .

2. Maka Flag zero ( ZF ) = 1

3. Maka Flag carry = 1

4. Maka Flag sign = 1

5. Maka nilai Flag parity =1

Jawaban Latihan 3

1. Selesaikan tabel operasi penjumlahan antara isi register dengan isi

akkumulator dan hasilnya disimpan di akkumulator!

Mnemonik Operasi Op Code Keterangan

ADD A, B A  (A) + (B) 80

ADD A, C A  (A) + (C) 81

ADD A, D A  (A) + (D) 82

ADD A, E A  (A) + (E) 83

ADD A, H A  (A) + (H) 84

ADD A, L A  (A) + (L) 85

ADD A, A A  (A) + (A) 87 (A) + (A) =2(A)

1 0 0 0 0  r 

A = 111 B = 000 C = 001
D = 010 E = 011 H = 100
L = 101

2. Selesaikan tabel operasi pengurangan antara akkumulator dengan

register (A - r) dan hasilnya disimpan di akkumulator!
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Mnemonik Operasi Op Code Keterangan

SUB B A  (A) - (B) 90

SUB  C A  (A) - (C) 91

SUB  D A  (A) - (D) 92

SUB  E A  (A) - (E) 93

SUB  H A  (A) - (H) 94

SUB  L A  (A) - (L) 95

SUB  A A  (A) + (A) 97 (A) -(A) = 0

1 0 0 1 0  r 

3. Selesaikan tabel operasi penjumlahan antara akkumulator + register + carry

dan hasilnya disimpan di akkumulator!

Mnemonik Operasi Op Code Keterangan
ADC A, B A  (A) + (B) + (Cr) 88

ADC A, C A  (A) + (C) + (Cr) 89

ADC A, D A  (A) + (D) + (Cr) 8A

ADC A, E A  (A) + E) + (Cr) 8B

ADC A, H A  (A) + (H) + (Cr) 8C

ADC A, L A  (A) + (L) + ( Cr) 8D

ADC A, A A  (A) + (A) + (Cr) 8F (A) -(A) = 2(A) +
(Cr)

1 0 0 0 1  R 

4. Buat program guna menjumlah isi memori ADD 1987 dengan 1978

 Isi memori pada adress 1987 = 78 H

 Isi memori pada adress 1978 = 81 H

Hasil penjumlahan tersebut disimpan diregister H

ADDRESS B MESIN B ASSEMBLY KETERANGAN

1800 3E LD A, 00H

1801 00 Data

1802 21 LD HL, 1987H

1803 87 Data

1804 19
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1805 7E LD A, (HL)

1806 21 LD HL, 1978H

1807 78

1808 19 Data

1809 46 LD B, (HL)

180A 80 ADD A, B Isi reg A + isi reg B

180B 67 LD H, A

180C FF HALT

1978 81 Data yang akan ditambah

1987 78 Data yang akan ditambah
Jawaban Latihan 5

a. Lengkapilah instruksi rotasi!

1. Rotasi isi akkumulator ke kiri

(RLCA  =  Rotate left circular Accumulator)

Mnemonic Operasi Op code

RLCA Rotasi isi akkumulator ke kiri 07

Cr 7      6      5      4      3      2      1

2. Rotasi isi akkumulator ke kiri melalui carry

(RLA = Rotate left accumulator through carry)

Mnemonic Operasi Op code

RLA Rotasi isi akkumulator ke kiri melalui
carry

17

Cr 7       6       5       4      3      2       1      0

3. Rotasi isi akkumulator kekanan

(RRCA = Rotate right circular accumulator)

( A )

( A )
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Mnemonic Operasi Op code

RCA Rotasi isi akkumulator ke kanan OF

4. Rotasi isi akkumulator ke kanan

(RRA = Rotate right accumulator through carry)

Mnemonic Operasi Op code

RRA Rotasi isi akkumulator ke kanan
melalui carry

IF

7        6         5       4         3         2       1 0 Cr

5. Rotasi isi register CPU r ke kiri

(RLC r = rotate register r left circulator)

Mnemonik Operasi Opcode Ket

R L C     B Rotasi reg. B ke kiri CB    00

R L C     C Rotasi reg. C ke kiri CB    01

R L C     D Rotasi reg. D ke kiri CB 02

R L C     E Rotasi reg. E ke kiri CB    03

R L C     H Rotasi reg. H ke kiri CB    04

R L C     L Rotasi reg. L ke kiri CB    05

R L C     A Rotasi reg. A ke kiri CB    07

6. Rotasi isi register CPU ke kiri melalui carry

(RL r = Rotate left throught carry register)

Mnemonic Operasi Opcode Keterangan

RL   B Rotasi reg. B ke kiri dng Cr CB   10

RL   C Rotasi reg. C ke kiri dng Cr CB   11

RL   D Rotasi reg. D ke kiri dng Cr CB   12

RL   E Rotasi reg. E ke kiri dng Cr CB   13
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RL   H Rotasi reg. H ke kiri dng Cr CB   14

RL   L Rotasi reg. L ke kiri dng Cr CB   15

RL   A Rotasi reg. A ke kiri dng Cr CB   17
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7. Rotasi isi register CPU ke kanan

(RRC r = Rotate register r right circulator)

Mnemonic Operasi Opcode Keterangan

RRC B Rotasi reg. B ke kanan CB   08

RRC   C Rotasi reg. C ke kanan CB   09

RRC   D Rotasi reg. D ke kanan CB   0A

RRC   E Rotasi reg. E ke kanan CB   0B

RRC   H Rotasi reg. H ke kanan CB   0C

RRC   L Rotasi reg. L ke kanan CB   0D

RRC   A Rotasi reg. A ke kanan CB   0F

8. Rotate isi register CPU (r) ke kanan melalui carry

(RR = Rotate right through carry register r)

Mnemonic Operasi Opcode Keterangan

RR   B Rotasi reg. B ke kanan dng Cr CB 18

RR   C Rotasi reg. C ke kanan dng Cr CB 19

RR   D Rotasi reg. D ke kanan dng Cr CB 1A

RR   E Rotasi reg. E ke kanan dng Cr CB 1B

RR   H Rotasi reg. H ke kanan dng Cr CB 1C

RR   L Rotasi reg. L ke kanan dng Cr CB 1D

RR   A Rotasi reg. A ke kanan dng Cr CB 1F
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b.. Lengkapilah instruksi geser

1. Geser isi regisrter CPU r aritmetik ke kiri

(SLA  r  =  shift register  r  left aritmetik)

Mnemonic Operasi Opcode Keterangan

SLA    B Geser reg. B aritmetik ke kiri CB   20

SLA   C Geser reg C aritmetik ke kiri CB   21

SLA   D Geser reg D aritmetik ke kiri CB   22

SLA   E Geser reg E aritmetik ke kiri CB   23

SLA   H Geser reg H aritmetik ke kiri CB   24

SLA   L Geser reg L aritmetik ke kiri CB   25

SLA   A Geser reg A aritmetik ke kiri CB   27

2. Geser isi register CPU r logika ke kanan

(SRL  r  = Shift register r right logical)

Mnemonic Operasi Op code Keterangan

SRL     B Geser reg B logika kekanan CB    38

SRL     C Geser reg C logika kekanan CB    39

SRL     D Geser reg D logika kekanan CB    3A

SRL     E Geser reg E logika kekanan CB    3B

SRL     H Geser reg H logika kekanan CB    3C

SRL     L Geser reg L logika kekanan CB    3D

SRL     A Geser reg A logika kekanan CB    3F
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Jawaban Latihan 6

1. Test bit b register r  (Bit  b,r)

Mnemonic Operasi Opcode

BIT b.r Test bit b Register r op code selalu di mulai dengan
“CB”

1 1 0 0 1 0 1 1

0 1 b r

2. Set bit b register r (Set b,r)

Mnemonic Operasi Opcode

SET b.r Set Bit b Register  r op code selalu di mulai dengan

“CB”

1 1 0 0 1 0 1 1

0 1 b r

Byte 1

Byte 2

Byte 1

Byte 2
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3. Reset bit b register r (Res b,r)

Mnemonic Operasi Opcode

RES b.r Reset bit b Register r op code selalu di mulai

dengan “CB”

1 1 0 0 1 0 1 1

0 1 b r

Byte 1

Byte 2
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Jawaban Latihan 7

1. Untuk :

 Pengulangan sebuah bagian program tunggal (penundaan).

 Pemilihan program bagian yang berbeda (keputusan) dan sebagainya.

2. Dua hal penting yang harus jelas :

 Bagaimana syarat loncat dapat diberikan pada loncatan bersyarat (syarat

loncat)

 Kemungkinan apa yang ada, untuk memberikan alamat tujuan loncat

(pengalamatan)

3. Contoh : Mnemonik : JP adr (alamat)

Perintah loncat dengan pengalamatan langsung

4. Contoh : Mnemonik : JP NZ, adr (alamat)

Operasinya : loncat ke alamat tujuan bila Z = 0.

5. Contoh : Mnemonik : JP (HL)

Perintah loncat dengan pengalamatan tidak langsung  melalui Register.

6. Lengkapilah tabel dibawah ini
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Mnemonik Operasi Op code Operand Keterangan

JP NZ, nn C2 Not zero ( Z=0 )

JP Z, nn CA Zero ( Z=1 )

JP NC, nn D2 No Carry ( CY=0 )

JP C, nn DA LOB Carry ( CY=1 )

JP PO,nn E2 HOB Parity odd ( P/V=1 )

JP PE,nn EA Parity even ( P/V=1 )

JP P,nn F2 Positive ( S=0 )

JP M, nn FA Minus ( S=1 )

1 1 cc 0 1 0 Byte 1 NZ = 000;  Z = 001

NC = 010; C = 011

n Byte 2 = LOB PO = 100;PE = 101

P  = 110; M = 111

n Byte 3 = HOB

7. Bila PC pada adress 2000 dan kita menginginkan adress PC tersebut,

meloncat ke adress FF00 ( loncat tak bersyarat ), maka :

byte 1 = C3 .    , byte 2 = 00 .,     byte 3 = 20

byte 1 adalah  OP CODE

byte 2 adalah  LOB ( Lower Order Byte )

byte 3 adalah  HOB ( Higher Order Byte
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GLOSARIUM

Instruksi perintah yang digunakan oleh mikroprosesor untuk

melakukan operasinya

Stack merupakan memori yang dapat diakses oleh CPU

dengan memanfaatkan proses penambahan dan

pengurangan 1 alamat (POP dan PUSH)

Mikroprosesor sebuah chip IC yang berfungsi sebagai pusat

pengendali sistem operasi komputer.

UART receiver-transmittertak-sinkron universal

8255A Interface paralel programmable (PPI) dari Intel

Z80 mikroprosesor yang dibuat oleh Zilog dan dibuat

menjadi keluarga Z80.

Bilangan biner bilangan dengan basis 2 dimana nilai n-bit dapat

menampilkan sebuah nilai bilangan (20,

21,22,……..2n)

Akumulator register operasional yang berfungsi untuk

menampung data dan hasil operasi ALU pada

mikroprosesor.

ADD Instruksi penambahan adder operasinya untuk

penambahan data yang berada pada register atau

memori dan memiliki 3 operasi yaitu reg-register,

register memori, memori-memori.

Buffer buffer atau tempat yang digunakan untuk

menyangga alamat atau data.

Bus alamat bus merupakan jalur yang digunakan untuk

menentukan alamat yang dikehendaki prosesor.

Bus data bus merupakan jalur yang digunakan untuk

memuat data yang dikehendaki dalam operasi

prosesor.
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Bus kontrol bus merupakan jalur yang digunakan untuk kendali

penempatan data pada alamat tertentu.

Dekoder alamat adalah dekoder untuk menentukan kesesuaian

alamat yang dituju dengan alamat secara

hardware.

Memori merupakan tempat untuk menyimpan data yaitu

melalui alamat untuk menentukan sel

penyimpanan terkait operasi read atau write.

Byte sama dengan 8 bit digunakan untuk menentukan

nilai 0 sampai dengan 255.

Bit berupakan nilai biner yang hanya mengenal nilai 0

dan 1

16-bit alamat mode pengalamatan mikroprosesor 2-byte dalam

men-spesifIkasi alamat guna menunjukkan mode

pengaIamatan.

Pengalamatan merupakan teknik untuk menentukan alamat

memori atau I/O dalam suatu operasi

mikroprosesor.

Register tempat menyimpan data sementara dalam operasi

mikroprosesor.

Alamat Register alamat yang digunakan oleh prosesor guna

melakukan akses terhadap data yang merupakan

isi dari register.

Algoritma merupakan cara pemecahan masalah yang dapat

dituangkan secara narasi atau gambar.

ALU merupakan unit pusat pengolah data aritmatik,

logika.

ASCII American Standard Code for Information

Interchange memiliki 7-bit dalam memetakan biner

menjadi kode karakter dan kontrol.
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AND instruksi dua atau lebih operand boolean dalam

olperasi logika.

Arsitektur merupakan struktur bangunan mikroprosesor yang

dilengkapi dengan ALU, register, Memori dan I/O,

clock dll.

Instruksi artimetik Instruksi yang melakukan operasi matematik

seperti ADD, SUB dan MULTIPLY, yang dilakukan

oleh unit aritmetik dan logika.

Overflow aritmetik overflow diakibatkan oleh operasi aritmetik dan

hasilnya dicatat dalam register flag overflow

Sistem input-output sistem I/O pada prosesor yang secara langsung

mengontrol peralatan interface hardware (PPI dan

UART).

Mode I/O mode konfigurasi 8255, dimana PPI dapat

ditentukan sebagai port input atau sebagai port

output.

Baud rate satuan kecepatan transfer data serial dalam

jurnlah bit setiap detiknya.

Port kontrol merupakan kendali port yang digunakan untuk

menyalurkan data dari satu devais ke devais yang

lain.

Register kontrol register yang mengontrol operasi dari suatu

peralatan PPI.

ROM Read Only Memory

RAM Random Acces Memory

I/O jalur interface yang dikontrol prosesor yang

menjadi tujuan dalam proses transfer data baik ke

maupun dari peralatan.

Clock merupakan sumber detak bagi prosesor untuk

melaksanakan operasinya.
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KATA SAMBUTAN

Peran guru professional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci
keberhasilan belajar siswa. Guru professional adalah guru yang kompeten membangun
proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang
berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi focus
perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu
pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan
upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru.Sejalan dengan hal tersebut,
pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG)
untukkompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015.Hasil UKG
menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan
pengetahuan.Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh)
kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk
pelatihan guru pasca UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk
meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi
peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring
(online), dan campuran (blended) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan (PPPPTK),
Lembaga Pengembngan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga
Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit
PelaksanaTeknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang
bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan
kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang
dikembangkantersebutadalahmoduluntuk program Guru Pembelajar (GP) tatap
mukadan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi.Dengan
modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam
peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, 26 Februari 2016
DirekturJenderal
Guru danTenagaKependidikan

Sumarna Suryapranata, Ph.D
NIP. 195908011985031002
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modul mata diklat “Pembelajaran Yang Mendidik"ini disusun dengan harapan

dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi individu guru SMK atau

lembaga diklat pada lembaga yang terkait pada program “Diklat Kompetensi

Pedagogik”. Tujuan utama pembelajaran ini adalah mendidik peserta didik agar

tumbuh kembang menjadi  individu yang bertanggung jawab dan dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Modul ini disusun dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) Modul ini disusun dengan alasan

bahwa pembelajaran yang mendidik merukan suatu upaya untuk menyediakan

seperangkat kondisi lingkungan yang dapat merangsang anak untuk melakukan

aktivitas belajar. b) Rendahnya kualitas pendidikan nampak dalam hal

kemampuan siswa dalam menyerap mata pelajaran yang diajarkan guru tidak

maksimal. c) Modul ini sangat berguna bagi peserta diklat dalam mempersiapkan

diri untuk melaksanakan pembelajaran yang mendidik. d) Modul ini ada kaitannya

dengan modul sebelumnya tentang Karakteristik Peserta Didik, Teori Belajar Dan

Prinsip Pembelajaran Yang Menarik dan Pengembangan Kurikulum.

B. Tujuan

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat :

1. Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.

2. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.

3. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam

kelas, laboratorium, maupun lapangan.

4. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di

lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.

5. Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan

pembelajaran secara utuh.
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6. Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan

situasi yang berkembang.

C. Peta Kompetensi

KODE UNIT
KOMPETENSI NAMA UNIT KOMPETENSI WAKTU

PED0100000-00 Pengembangan Peserta Didik 4 JP

PED0200000-00 Teori Belajar dan Prinsip Pembelajaran yang
mendidik

8 JP

PED0300000-00 Pengembangan Kurikulum 8 JP

PED0400000-00 Pembelajaran Yang Mendidik 10 JP

PED0500000-00 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi dalam Pembelajaran

2JP

PED0600000-00 Pengembangan potensi peserta didik 4 JP

PED0700000-00 Komunikasi efektif 2 JP

PED0800000-00 Penilaian dan evaluasi pembelajaran 5 JP

PED0900000-00 Pemanfaataan hasil penilaian dan evaluasi
pembelajaran

4 JP

PED0100000-00 Tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas
pembelajaran.

8 JP

D. Ruang lingkup

1. Prinsip Perancangan pembelajaran yang mendidik

POSISI MODUL
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a. Perancangan pembelajaran berdasarkan dokumen kurikulum yang

berlaku

b. Identifikasi Silabus berdasarkan mata pelajaran yang diampu

2. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran

a. PengembanganRancangan pembelajaran berdasarkan karakteristik mata

pelajaran

b. Pengembangan Rancangan pembelajaran berdasarkan potensi peserta didik

3. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam

kelas, laboratorium, maupun lapangan.

a. Identifikasi Komponen RPP berdasarkan peraturan yang berlaku

b. Penyusunan RPP berdasarkan komponen yang diidentifikasi

c. Telaah RPP berdasarkan kelengkapan yang dipersyaratkan

4. Pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan

dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan

a. Pelaksanaan Pembelajaran yang mendidik di kelas dengan memperhatikan

standar keamanan yang dipersyaratkan

b. Pelaksanaan Pembelajaran yang mendidik di laboratorium dengan

memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan

c. Pelaksanaan Pembelajaran yang mendidik di lapangan dengan memperhatikan

standar keamanan yang dipersyaratkan

5. Media Pembelajaran Dan Sumber Belajar

a. Identifikasi media pembelajaran dan sumber belajar

b. Pemilihan media pembelajaran dan sumber belajar

c. Penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar

d. Perancangan dan pembuatan media pembelajaran dan sumber belajar

e. Analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan media pembelajaran

6. Pengambilan Keputusan Transaksional Dalam Pembelajaran
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a. Pengertian, fungsi dan manfaat keputusan transaksional dalam

pembelajaran

b. Pelaksanaan keputusan transaksional dalam pembelajaran

c. Pengelolaan komunikasi efektif secara berkelanjutan

E. Saran Cara Penggunaan Modul

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul ini

maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Bacalah Petunjuk penggunaan, latar belakang, deskripsi,,kegiatan pembelajaran,

indikator pencapaian kompetensi.

2. Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) untuk mengetahui seberapa besar

pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi-materi yang dibahas dalam setiap

kegiatan belajar.

3. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik, perhatikanlah hal-hal

berikut:

a. Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku.

b. Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik.

c. Sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) peralatan dan bahan

yang diperlukan dengan cermat.

d. Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar.

e. Untuk melakukan kegiatan praktikum yang belum jelas, harus meminta ijin guru

atau instruktur terlebih dahulu.

f. Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula

g. Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan

belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada guru atau instruktur yang

mengampu kegiatan pembelajaran yang bersangkutan.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1. PRINSIP
PERANCANGAN PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK

A. Tujuan

Setelah peserta selesai mempelajari kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat

memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan perancangan pembelajaran berdasarkan dokumen kurikulum

yang berlaku

2. Mengidentifikasi Silabus berdasarkan mata pelajaran yang diampu

C. Uraian materi

1. Prinsip Perancangan Pembelajaran Yang Mendidik

Materi pokok kegiatan pembelajaran 1 tentang Prinsip Perancangan

Pembelajaran Yang Mendidik terdiri dari 2 Sub Materi yaitu materi Perancangan

Pembelajaran Berdasarkan Dokumen Kurikulum Yang Berlaku dan Identifikasi

Silabus Berdasarkan Mata Pelajaran Yang Diampu.

Setelah mempelajari materi pokok ini peserta dapat merancang pembelajaran

berdasarkan dokumen kurikulum yang berlaku dan mengidentifikasi Silabus

berdasarkan mata pelajaran yang diampu.

a. Perancangan Pembelajaran Berdasarkan Dokumen Kurikulum Yang Berlaku.

1) Hakekat Pembelajaran Yang Mendidik

Tujuan utama pembelajaran adalah mendidik peserta didik agar tumbuh

kembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan dapat
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mempertanggung jawabkan perbuatannya. Di dalam Undang-Undana Nomor

20 Tahun 2003 (UU No.20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional

disebutkan di dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa ”Pendidikan adalah usaha sadar

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengem-bangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara.” Berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 1 UU No.

20/2003 tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan proses

pembelajaran yg diarahkan ke perkembangan peserta didik untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, angsa

dan negara. Pencapaian tujuan pendidikan tersebut hendaknya dilakukan

secara sadar dan terencana, terutama dalam hal mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi diri yang dimilikinya.

Tujuan utama pembelajaran adalah mendidik peserta didik agar tumbuh

kembangmenjadi individu yang bertanggung jawab dan dapat

mempertanggung jawabkan perbuatannya.Pencapaian tujuan pendidikan

hendaknya dilakukan secara sadar dan terencana tingkah laku itu

menyangkut perubahan tingkah laku kognitif, tingkah laku afektif,dantingkah

laku psikomotor.

Pada prinsipnya, dalam pembelajaran yang mendidik berlangsung sebagai

proses atau usaha yang dilakukan peserta didik untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu beriteraksi dengan

lingkungannya. Perubahan tingkah laku yang terjadi dalam diri individu

banyak ragamnya baik sifatnya maupun jenisnya.Karena itu tidak semua

perubahan dalam diri individu merupakan perubahan dalam arti belajar.

Hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran yang mendidik berupa

perubahan tingkah laku yang disadari, kontinyu, fungsional, positif, tetap,

bertujuan, dan komprehensif.Rancangan penerapan pembelajaran yang

mendidik yang disusun sesuai dengan prinsip dan langkah perencanaan

pembelajaran yang tepat hendaknya dapat menghasilkan perubahan dalam
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diri peserta didik. Beberapa ciri perubahan dalam diri peserta didik yang perlu

diperhatikan guru antara lain:

a. Perubahan tingkah laku harus disadari peserta didik.

b. Perubahan tingkah laku (diri individu) dalam belajar bersifat kontinyu

(berlangsung terus menerus dan tidak statis)dan fungsional.

c. Perubahan tingkah laku dalam belajar bersifat positif dan aktif (menuju pada

perubahan yang atas usaha individu sendiri).

d. Perubahan tingkah laku dalam belajar tidak bersifat sementara (perubahan yang

terjadi pada proses belajar bersifat menetap dan bukan temporer).

e. Perubahan tingkah laku dalam belajar bertujuan dan disadari.

f. Perubahan tingkah laku mencakup seluruh aspek tingkah laku.(sikap,

keterampilan, pengetahuan dan sebagainya).

2) Hakekat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dikembangkan secara rinci

mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP

mencakup:

(1) identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran, dan kelas/semester;

(2) alokasi waktu;

(3) KI, KD, indikator pencapaian kompetensi;

(4) materi pembelajaran;

(5) kegiatan pembelajaran;

(6) penilaian; dan

(7) media/alat, bahan, dan sumber belajar.

Pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun

pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran

dilaksanakan. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara

mandiri dan/atau berkelompok disekolah/madrasah dikoordinasi, difasilitasi,

dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah. Pengembangan RPP dapat

juga dilakukan oleh guru secara berkelompok antarsekolah atau
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antarwilayah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh dinas pendidikan

atau kantor kementerian agama setempat.

2. Prinsip Penyusunan RPP

a. Setiap RPP harus secara utuh memuat Kompetensi Dasar: spiritual (KD dari KI - 1),

sosial (KD dari KI - 2), pengetahuan (KD dari KI - 3), dan keterampilan (KD dari KI -

4).

b. Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.

c. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan individu peserta didik

(kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi,

kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar,

latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan).

d. Perancangan proses pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan

menggunakan pendekatan saintifik.

e. Berbasis konteks(lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar).

f. Pembelajaran berorientasi padapengembangan IPTEK,dannilai-nilaikehidupan

masa kini.

g. Mengembangkan kemandirian belajar.

h. Memuat rancangan pemberian umpan balik dan tindak lanjutpembelajaran

(penguatan, pengayaan, dan remedi).

i. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD,

indikator pencapaian kompetensi,materipembelajaran, kegiatan pembelajaran,

penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.

j. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasidan

komunikasisecara terintegrasi, sistematis, dan efektif.

1) Identifikasi Silabus Berdasarkan Mata Pelajaran Yang Diampu

Pengkajian silabus meliputi:

a KI dan KD;

b materi pembelajaran;

c proses pembelajaran;
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d penilaian pembelajaran;

e alokasi waktu; dan

f sumber belajar;

Silabus untuk jenjang SMK diatur dalam Permendikbud No. : 60 Th 2014,

lampiran II.

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi : Mepelajari Modul,

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan/kasus/tugas dan

merefleksi diri.

E. Latihan/Tugas

1. Lakukan identifikasi tentang ciri perubahan dalam diri peserta didik yang perlu

diperhatikan guru.

2. Buatlah ringkasan langkah-langkah  dalam penyusunan RPP.

3. Uraikan ada beberapa ciri perubahan dalam diri peserta didik yang perlu

diperhatikan guru.

4. Salah satu prinsip dalam menyusun RPP adalah memperhatikan perbedaan individu

peserta didik. Perbedaan individu dalam hal apa yang dimaksud dalam prinsip

tersebut ?

F. Rangkuman

Tujuan utama pembelajaran adalah mendidik peserta didik agar tumbuh

kembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan dapat mempertanggung

jawabkan perbuatannya. Pencapaian tujuan pendidikan tersebut hendaknya

dilakukan secara sadar dan terencana, terutama dalam hal mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi diri yang dimilikinya. Hasil belajar peserta didik dalam

proses pembelajaran yang mendidik berupa perubahan tingkah lakuyang
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disadari, kontinu, fungsional, positif, tetap, bertujuan, dan komprehensif. RPP

merupakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dikembangkan secara

rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan

guru.Pengembangan RPP dilakukansebelum awal semester atau awal tahun

pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran

dilaksanakan.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

a. Umpan Balik

1) Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok Pembelajaran yang Mendidik

?

2) Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok Pembelajaran yang Mendidik

?

3) Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses pembahasan

materi Pembelajaran yang Mendidik agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih

berhasil ?

b. Tindak Lanjut

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat

atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai

nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat

memperoleh nilai minimal 80.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2.PENGEMBANGAN
KOMPONEN PERANCANGAN PEMBELAJARAN

A. Tujuan

Setelah peserta selesai mempelajari kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat

memahami dan menerapkan Pengembangan komponen Perancangan

Pembelajaran

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Mengembangkan Rancangan pembelajaran berdasarkan karakteristik mata
pelajaran

2. Mengembangkan Rancangan pembelajaran berdasarkan potensi peserta
didik

C. Uraian materi

1. Pengembangan Komponen Perancangan Pembelajaran

Materi pokok kegiatan pembelajaran 2 tentang Pengembangan Komponen

Perancangan Pembelajaran terdiri dari 2 Sub Materi yaitu materi Pengembangan

Rancangan Pembelajaran berdasarkan karakteristik mata pelajaran dan

Pengembangan Rancangan pembelajaran berdasarkan potensi peserta didik.

a. Pengembangan Rancangan Pembelajaran Berdasarkan Karakeristik Mata

Pelajaran.

1) Pengertian Rancangan Pembelajaran

Rancangan pembelajaran dimaksudkan adalah perencanaan proses

pembelajaran yang didefinisikan sebagai proses penetapan dan

pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat
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menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya yang akan dilaksanakan secara

efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Sementara itu Roger A. Kaufman

(Harjanto 1997:2) mengemukakan bahwa "Perencanaan adalah suatu

proyeksi (perkiraan) tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai

tujuan absah dan bernilai. Secara garis besar perencanaan pengajaran

mencakup kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu

kegiatan pengajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai tujun tersebut,

materi bahan apa yang akan disampaikan, bagaimana cara

menyampaikannya, serta alat atau media apa yang diperlukan. (R. Ibrahim,

1993). Jadi, perencanaan pembelajaran adalah rencana yang dibuat oleh

guru untuk memproyeksikan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh guru

dan siswa agar tujuan dapat tercapai.

2) Tujuan pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan komponen pertama dalam rancangan

pembelajaran dan secara esensi para ahli memberikan rumusan sebagai

berikut:

a. Bahwa tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau

kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.

b. Bahwa tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang

spesifik.

4 (empat) manfaat dari tujuan pembelajaran menurut Nana Syaodih

Sukmadinata (2002) yaitu:

a. memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar

kepada siswa,

b. memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar,

c. membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media

pembelajaran,

d. memudahkan guru mengadakan penilaian.

3) Isi (materi pembelajaran)/ karakteristik mata pelajaran
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Materi pembelajaran merupakan unsur belajar yang penting mendapat

perhatian oleh guru. Materi pelajaran merupakan medium untuk mencapai

tujuan pembelajaran yang “dikonsumsi” oleh siswa. Karena itu, penentuan

materi pelajaran mesti berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, misalnya

berita pengetahuan, penampilan, sikap dan pengalaman lainnya. Nana

Sujana (2000) menjelaskan ada beberapa hal yang harus di perhatikan

dalam menetapkan materi pelajaran diantaranya:

(a) Materi pelajaran harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan;

(b) Menetapkan materi pembelajaran harus serasi dengan urutan tujuan; (c)

Materi pelajaran disusun dari hal yang sederhana menuju yang komplek

b. Pengembangan Rancangan Pembelajaran Berdasarkan Potensi Peserta Didik.

RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam

silabus dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik,

minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar,

kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai,

dan/atau lingkungan peserta didik.Hal yang harus diperhatikan dalam rancangan

pembelajaran:

1. Mendorong partisipasi aktif peserta didik,

2. Mengembangkan budaya membaca dan menulis.

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi : Mempelajari Modul,

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan/kasus/tugas dan

merefleksi diri.

E. Latihan/Tugas
1. Lakukan identifikaasi tentang tujuan pembelajaran

2. Komponen apa yang harus diperhatikan dalam perancangan pembelajaran

3. Rumusan tujuan pembelajaran sangat beragam, tetapi semuanya menunjuk pada

esensi yang sama. Sebutkan esensi rumusan tujuan pembelajaran.
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4. RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus

dengan kondisi disatuan pendidikan. Kondisi apa saja yang dimaksud dalam satuan

pendidikan tersebut ?

F. Rangkuman

Perencanaan pembelajaran adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber

daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan - kegiatan dan

upaya - upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam

mencapai tujuan. Tujuan pembelajaran merupakan komponen pertama dalam

perencanaan pembelajaran. Tujuan mengawali komponen yang lainnya. Dalam

merencanakan pembelajaran tujuan harus jelas, karena dengan tujuan yang jelas

guru dapat memproyeksikan hasil belajar yang harus dicapai setelah anak

belajar. Materi pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang “dikonsumsi” oleh siswa. Karena itu, penentuan materi

pelajaran mesti berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, misalnya berita

pengetahuan, penampilan, sikap dan pengalaman lainnya. Guru dalam

merencanakan pembelajaran menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus

dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, minat,

motivasi belajar, bakat,potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar,

Kebutuhan khusus, kecepatanbelajar, latar belakang budaya, norma, nilai,

dan/atau lingkungan peserta didik.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
a. Umpan Balik

1) Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok Pembelajaran yang Mendidik

?

2) Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok Pembelajaran yang Mendidik

?



15

3) Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses pembahasan

materi Pembelajaran yang Mendidik agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih

berhasil ?

b. Tindak Lanjut

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat

atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai

nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat

memperoleh nilai minimal 80.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3.PENYUSUNAN
RANCANGAN PEMBELAJARAN

A. Tujuan

Setelah peserta selesai mempelajari kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat

memahami dan menerapkan Penyusunan Rancangan Pembelajaran

B. Indikator pencapaian Kompetensi

1. Mengidentifikasi Komponen RPP berdasarkan peraturan yang berlaku

2. Menyusun RPP berdasarkan komponen yang diidentifikasi

3. Menelaah RPP berdasarkan kelengkapan yang dipersyaratkan

C. Uraian materi

1. Penyusunan Rancangan Pembelajaran

Materi pokok kegiatan pembelajaran 3 tentang Penyusunan Rancangan

Pembelajaran terdiri dari 3 Sub Materi yaitu Identifikasi Komponen RPP

berdasarkan peraturan yang berlaku, Penyusunan RPP berdasarkan komponen

yang diidentifikasi dan Telaah RPP berdasarkan kelengkapan yang

dipersyaratkan. Setelah mempelajari materi pokok ini peserta dapat

mengidentifikasi Komponen RPP sesuai peraturan yang berlaku, menyusun RPP

sesuai komponenyang diidentifikasi dan menelaah RPPberdasarkan

kelengkapannya.

a. Identifikasi Komponen RPP berdasarkan peraturan yang berlaku

Komponen – komponen RPP secara operasional diwujudkan dalam bentuk

format (mengacu pada Permendikbud No: 103 th 2014). Dapat dilihat pada

Lampiran 1 pada Modul ini. RPP paling tidak berisi komponen berikut ini :



18

1) Identitas dan Kelengkapan Komponen

2) Kompetensi Inti

3) Komptensi Dasar

4) Indikator Pencapaian Kompetensi

5) Materi Pembelajaran

6) Kegiatan Pembelajaran

7) Penilaian, Pembelajaran Remmedial dan Pengayaan

8) Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar

b. Penyusunan RPP berdasarkan komponen yang diidentifikasi

Dalam menyusun RPP (lihat lampiran 3) harus disesuaikan dengan ketetapan

yang telah diformulasikan sesuai dengan Permendikbud No: 103 th

2014.Sehingga minimal komponen yang dituliskan dalam RPP harus memuat

ketetapan yang telah dituliskan dalam poin 1.1 tentang Identifikasi Komponen

RPP berdasarkan peraturan yang berlaku(diuraikan di atas). Untuk menuliskan

Tujuan Pembelajaran yang belum termuat dalam komponen dapat ditambahkan

komponen tersebut dan dituliskan atara Indikator Pencapaian Kompetensi dan

Materi Pembelajaran.

c. Telaah RPP berdasarkan kelengkapan yang dipersyaratkan

Telaah RPP merupakan kegiatan mengkaji RPP dalam rangka untuk

mendapatkan kesesuaian dan ketepatan rencana pelaksanaan pembelajaran

yang telah dirancang untuk dilaksanakan dalam mencapai kompetensi peserta

didik. Untuk menelaah RPP tersebut dibantu dengan format telah RPP (lihat

lampiran 4). Untuk menelaah RPP berikut ini aspek-aspek yang termuat dalam

format: (a) Identitas dan Kelengkapan Komponen, (b) Kompetensi Inti, (c)

Kompetensi Dasar dan Indikator, (d) Tujuan Pelajaran, (e) Materi Pembelajaran,

(f) Media, Alat dan Sumber Belajar, (g) Langkah Kegiatan Pembelajaran, (h)

penilaian.

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi : Mempelajari Modul,

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan/kasus/tugas dan

merefleksi diri.
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E. Latihan/Tugas

1. Meliputi apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun RPP ?

2. Lakukan telaah RPP menggunakan instrumen yang berlaku.

3. Dalam menyusun RPP, keterkaitan dan keterpaduan apa saja yang perlu

diperhatikan ?

4. Pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa strategi seperti

pembelajaran kontekstual.Apa yang dimaksud dengan Model pembelajaran

dan berikan contohnya.

F. Rangkuman

1. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD,

indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran,

penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.

2. Dalam menyusun RPP (lihat lampiran 3) harus disesuaikan dengan ketetapan yang

telah diformulasikan sesuai dengan Permendikbud No: 103 th 2014.

3. Aspek-aspek dalam telaah RPP antara lain: (a) Identitas dan Kelengkapan

Komponen, (b) Kompetensi Inti, (c) Kompetensi Dasar dan Indikator, (d) Tujuan

Pelajaran, (e) Materi Pembelajaran, (f) Media, Alat dan Sumber Belajar, (g) Langkah

Kegiatan Pembelajaran, (h) penilaian.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Umpan Balik

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok penyusunan rancangan

pembelajaran?
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b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok penyusunan rancangan

pembelajaran?

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses pembahasan

materi pengembangan komponen penyusunan rancangan pembelajaran agar

kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil ?

2. Tindak Lanjut

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau

membuka materi dengan nilai minimal 80.Bagi yang belum mencapai nilai

minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat

memperoleh nilai minimal 80.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4. PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN DI KELAS, DI LABORATORIUM,
DAN DI LAPANGAN

A. Tujuan

Setelah peserta selesai mempelajari kegiatan pembelajaran ini diharapkan

dapat memahami dan menerapkan Pelaksanaan Pembelajaran Di Kelas, Di

Laboraturium, Dan Di Lapangan

B. Indikator pencapaian Kompetensi

1. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik dikelas dengan memperhatikan

standar keamanan yang dipersyaratkan.

2. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik dilaboratorium dengan

memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.

3. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik dilapangan dengan

memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.

C. Uraian materi

1. Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas, di Laboratorium, dan di Lapangan

Materi pokok kegiatan pembelajaran4 tentang Pelaksanaan Pembelajaran terdiri

dari 3 Sub Materi yaitu pelaksanaan pembelajaran di kelas, pelaksanaan

pembelajaran di laboratorium, dan pelaksanaan pembelajaran di lapangan

dengan memperhatikan standar keamanan. Setelah mempelajari materi pokok ini

peserta dapat Menjelaskan pelaksanaan pembelajaran baik dikelas, di

laboratorium maupun di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan

yang berlaku.
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2. Pelaksanaan Pembelajaran Yang Mendidik di Kelas

Tahap pelaksanaan pembelajaran meliputi:

a Kegiatan Pendahuluan

1) mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan

2) mendiskusikan kompetensi yang akan dipelajari  dan dikembangkan

3) menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam

kehidupan sehari-hari

4) menyampaikangaris besar cakupan materi dan kegiatan yang

akandilakukan;dan

5) menyampaikan lingkupdan teknik penilaian yang akan digunakan.

b Kegiatan Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik

untuk mencapai kompetensi,yang dilakukan secara interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta

psikologis peserta didik.Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan

proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba,

menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan

c Kegiatan Penutup

1) Kegiatan gurubersama peserta didik yaitu: (1) membuat

rangkuman/simpulan pelajaran; (2) melakukan refleksi terhadap

kegiatan yang sudah dilaksanakan; dan (3) memberikan umpan balik

terhadap proses dan hasil pembelajaran;

2) Kegiatan guru yaitu: (1) melakukan penilaian; (2) merencanakan kegiatan

tindak lanjut pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan

konseling dalam bentuk dan/atau memberikan tugas baik tugas

individual maupun kelompok; dan

3) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
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3. Pelaksanaan Pembelajaran Yang Mendidik di Laboratorium

Pembelajaran di laboratorium dominan dengan kegiatan yang lebih fokus pada

kegiatan keterampilan. Tujuan pembelajaran laboratorium adalah untuk: (a)

Pembuktian suatu konsep atau teori, (b) Demonstrasi operasional alat atau

prosedur tertentu, (c) Penemuan sesuatu melalui cara atau prosedur tertentu.

Berdasarkan tujuan pembelajaran di laboratorium, maka model Discovery

Learning, Inquiry Learning, dan pembelajaran demonstrasi sangat efektif bila

digunakan pada pembelajaran dilaboratorium. Model Discovery Learning terdiri

atas enam tahapan: (1) Stimulation(simullasi/pemberian rangsangan), (2)

Problemstatemen(pertanyaan/identifikasi masalah), (3) Data

collection(pengumpulandata), (4) Data processing(pengolahandata),

(5)Verification(pembuktian), dan (6), Generalization(menarik

kesimpulan/generalisasi).

Model Inquiry Learning terdiri atas delapan tahapan: (1) penyajian fenomena /

observasi, (2) perumusan masalah, (3) pengajuan hipotesis, (4) pengumpulan

data, (5) pengolahan data, (6) analisis data, (7) penyimpulan, (8) pelaporan.

4. Pelaksanan Pemblajaran Yang mendidik di Lapangan

Model pembelajaran di lapangan merupakan kegiatan pembelajaran yang

dilakukan pada obyek nyata, seperti: alam terbuka, dunia kerja, atau obyek nyata

yang lain. Ada beberapa hal yang sama dengan pembelajaran dilaboratorium,

yaitu sama-sama menggunakan pembelajaran secara langsung terhadap obyek.

Contoh-contoh pembelajaran di lapanganyang dapat ditemui saat ini adalah:

karya wisata (study tour), praktik kerja industri (prakerin), dan magang. Ada

istilah-istilah lain yang menunjukkan sebagai kegiatan pembelajaran di lapangan,

yaitu praktik kerja lapangan (PKL) dan studi lapangan, namun memiliki makna

yang sama dengan istilah sebelumnya.

Langkah-Langkah pembelajaran di lapangan sebagai berikut:

a Persiapan
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Guru melakukan identifikasi: (a) kompetensi yang akan dikembangkan, (b)

jumlah peserta didik yang terlibat, (c) waktu yang dialokasikan, (d) kondisi

ekonomi / keuangan sekolah maupun peserta didik.

b Perencanaan

Guru melakukan kegiatan: (a) merumuskan tujuan, (b) menentukan obyek,

(c) menentukan alokasi waktu, (d) berkoordinasi dengan pemangku obyek,

(e) menyusun program kerja/kegiatan.

c Pelaksanaan

Peserta didik kegiatan: (a) observasi lingkungan, (b) berpartisipasi dalam

kegiatan, (c) mencatat semua kegiatan yang dilakukan, (d) mencatat

temuan-temuan yang diperoleh, (e) berkonsultasi dengan penanggung jawab

kegiatan.

d Tindaklanjut

Guru dan peserta didik masing-masing melakukan: (a) Peserta didik

membuat laporan kegiatan, dan mempresentasikan didepan kelas, (b) Guru

melakukan evaluasi kegiatan.

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi : Mempelajari Modul,

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan/kasus/tugas dan

merefleksi diri.

E. Latihan/Tugas

1. Lakukan identifikaasi kegiatan pembelajaran di kelas

2. Lakukan identifikaasi kegiatan pembelajaran di laboratorium

3. Lakukan identifikaasi kegiatan pembelajaran di lapangan

4. Berikan alasan mengapa harus melakukan pembelajaran di kelas, laboratorium,

dan lapangan
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5. Uraikan karakteristik pembelajaran di kelas, laboratorium, dan lapangan

6. Materi “pemeriksaan kekentalan minyak pelumas” lebih efektif dilakukan

pemelajaran di kelas, laboratorium atau lapangan?Mengapa ?

F. Rangkuman

Tujuan utama kegiatan pembelajaran adalah pencapaian hasil belajar yang

maksimal. Untuk mencapai hal tersebut, maka kegiatan pembelajaran tidak hanya

dialakukan dikelas, namun juga dilaboratorium dan lapangan. Pembelajaran

dikelas, dominan dengan kegiatan pembahasan permasalahan yang bersifat

teoritis. Sedangkan pembelajaran dilaboratorium, dominan dengan kegiatan

permasalahan keterampilan. Selanjutnya pembelajaran dilapangan, dominan

dengan kegiatan faktual apa adanya yang ada dilingkungan belajar.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Umpan Balik

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan

pengalaman yang berkaitan dengan materi pelaksanaan pembelajaran di kelas,

laboratorium, dan lapangan?

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok pelaksanaan pembelajarandi

kelas, laboratorium, dan lapangan?

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses pembahasan

materi pengembangan komponen penyusunan rancangan pembelajaran agar

kegiatan berikutnya lebih baik/lebih berhasil ?

2. Tindak Lanjut

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau

membuka materi dengan nilai minimal 80.Bagi yang belum mencapai nilai

minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat

memperoleh nilai minimal 80.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 5.MEDIA
PEMBELAJARAN DAN SUMBER BELAJAR

A. Tujuan

Setelah peserta selesai mempelajari kegiatan pembelajaran ini diharapkan

dapatmemahami dan menerapkan Media Pembelajaran Dan Sumber Belajar

B. Indikator pencapaian Kompetensi

1. Media pembelajaran yang relevan diidentifikasi  berdasarkan peserta didik.

2. Media pembelajaran yang relevan diidentifikasi berdasarkan mata pelajaran yang
diampu.

3. Media pembelajaran yang relevan ditentukan berdasarkan media yang
diidentifikasi.

4. Media pembelajaran yang relevan digunakan berdasarkan media yang ditentukan.

5. Sumber belajar yang relevan diidentifikasi  berdasarkan peserta didik.

6. Sumber belajar yang relevan diidentifikasi berdasarkan mata pelajaran yang
diampu.

7. Sumber belajar yang relevan ditentukan  berdasarkan media yang diidentifikasi.

8. Sumber belajar yang relevan digunakan  berdasarkan media yang ditentukan.

9. Efektifitas penggunaan media dianalisis berdasarkan pencapaian tujuan
pembelajaran

10. Efisiensi penggunaan media dianalisis  berdasarkan daya guna.

C. Uraian materi

1. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar
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Materi media pembelajaran dan sumber belajar terurai dalam lima sub materi,

yaitu:

a. identifikasi media pembelajaran dan sumber belajar,

b. pemilihan media pembelajaran dan sumber belajar,

c. penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar,

d. perancangan dan pembuatan media pembelajaran, dan

e. analisis efektifitas dan efisiensi penggunaan media pembelajaran.

2. Identifikasi Pembelajaran dan Sumber Belajar

a. Pengertian Media Pembelajaran dan Sumber Belajar

1) Pengertian Media Pembelajaran

Istilah media berasal dari kata “medium”, yang secara harfiah memiliki

arti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam pembelajaran, media

didefinisikan sesuai dengan peruntukannya, yaitu sarana yang

mendukung terciptanya kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien.

Berikut beberapa pengertian menurut para ahli: (a) Schramm (1977),

media pembelajaran merupakan teknologi pembawa pesan (informasi)

yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran; (b) Briggs

(1977) mendefinisikan media pembelajaran sebagai sarana fisik untuk

menyampaikan isi/materi pembelajaran; (c) Robertus Angkowo dan A.

Kosasih (2007) menyatakan bahwa media dalam proses pembelajaran

diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau

verbal; (d) Association for Education and Communication Technology

(AECT), mengartikan kata media sebagai segala bentuk dan saluran

yang dipergunakan untuk proses informasi; (e) Marshall McLuhan

(dalam Oemar Hamalik, 2003: 201) berpendapat bahwa media adalah

suatu ekstensi manusia yang memungkinkannya mempengaruhi orang

lain yang tidak mengadakan kontak langsung dengan dia.

2) Pengertian Media Sumber Belajar
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Seperti pada media, pengertian sumber belajar juga banyak

disampaikan oleh para pakar pendidikan, namun secara umum memiliki

makna yang sama, berikut beberapa definisi: (a) AECT (Association of

Education and Communication Technology, 1977) mendefinisikan

sumber belajar adalah berbagai atau semua sumber baik yang berupa

data, orang dan wujud tertentu yang digunakan oleh siswa dalam belajar

baik secara terpisah maupun terkombinasi; (b) Nana Sudjana dan

Achmad Rivai (2001) menyatakan bahwa sumber balajar adalah segala

daya yang dapat dimanfaatkan guna memberikan kemudahan kepada

seseorang dalam belajarnya; (c) Mulyasa (2003) menyatakan bahwa

sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan

kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah

informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses

belajar mengajar.

b. Fungsi Media Pembelajaran dan Sumber Belajar

1) Fungsi Media Pembelajaran antara lain: (a) Mengkonkretkan konsep -

konsep yang bersifat abstrak, melalui gambar, grafik, model; (b)

Membangkitkan motivasi belajar; (c) Memaksimalkan peran seluruh

seluruh indera siswa; (c) Memaksimalkan peran seluruh seluruh indera

siswa; (d) Mendekatkan dunia teori/konsep dengan realita; (e)

Meningkatkan kemungkinan terjadinya interaksi langsung antara siswa

dengan lingkungannya; (f) Menyajikan informasi belajar secara

konsisten dan dapat diulang maupun disimpan menurut kebutuhan.

2) Fungsi sumber belajar antara lain: (a) Menginformasikan sejumlah

penemuan baru; (b) Memandu langkah-langkah operasional pada

keterampilan; (c) Memberikan ilustrasi dan contoh-contoh terkait dengan

materi yang dipelajari; (d) Menunjukkan berbagai permasalahan yang

merupakan konsekuensi logis dari perilaku masyarakat.

c. Manfaat Media Pembelajaran dan Sumber Belajar

1) Manfaat Media Pembelajaran antara lain: (a) Mempermudah pemahaman

siswa terhadap materi ajar; (b) Siswa dapat belajar tanpa batasan waktu

tertentu; (c) Mempermudah pencapaian ketuntasan belajar; (d)
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Penyampaian materi dapat diseragamkan; (e) Efiensi waktu dan biaya;

(f) Proses pembelajaran menjadi lebih menarik.

2) Manfaat sumber belajar antara lain: (a) Memperkaya informasi/wawasan

siswa; (b) Memantapkan pemahaman terhadap pengetahuan atau

keterampilan serta sikap siswa; (c) Memungkinkan siswa belajar dengan

cara yang disukainya.

d. Klasifikasi Media Pembelajaran dan Sumber Belajar

1) Klasifikasi media pembelajaran antara lain: (a) Media cetak/teks; (b) Media

pameran/display; (c) Media suara; (d) Media gambar bergerak; (e) Multimedia

(gabungan teks, suara, grafis, video, dan animasi); (f) Media berbasis web dan

internet.

2) Klasifikasi sumber pembelajaran antara lain: (a) Bahan ajar, (b) Produk, baik dari

industri maupun perorangan; (c) Manusia; (d) Lingkungan; (e) Media

elektronik.

3. Pemilihan Media Pembelajaran dan Sumber Belajar

a Pemilihan Media Pembelajaran

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran

antara lain:

1) Apakah media yang digunakan sesuai dengan kurikulum?;

2) Apakah media yang digunakan sesuai dengan karakteristik mata

pelajaran ?;

3) Apakah informasi yang terkandung didalam media akurat dan baru?;

4) Apakah informasi yang terdapat didalam media disampaikan dengan

jelas?;

5) Apakah media yang akan digunakan mampu memotivasi dan memancing

minat belajar siswa?;
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6) Apakah media pembelajaran yang dipilih mampu melibatkan mental siswa

dalam aktivitas pembelajaran?;

7) Apakah kualitas teknis media pembelajaran yang akan digunakan baik ?;

8) Apakah media pembelajaran yang akan digunakan memiliki keluwesan

dan kepraktisan ?;

9) Apakah media yang akan digunakan telah diuji coba sebelumnya?;

10) Apakah media yang akan digunakan bebas dari kepentingan iklan

komersial yang ada didalamnya?;

11) Apakah penggunaan media dilengkapi dengan petunjuk tentang cara

penggunaannya ?

b Pemilihan Sumber Belajar

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuansumberbelajar

antara lain:

1) Apakah sumber belajar yang digunakan sesuai dengan kurikulum?;

2) Apakah sumber belajar yang digunakan sesuai dengan karakteristik mata

pelajaran?;

3) Apakah informasi yang terkandung didalam sumber belajar akurat dan baru?;

4) Apakah informasi yang terdapat didalam  disampaikan dengan jelas?;

5) Apakah sumber belajar yang akan digunakan mampu memotivasi minat belajar

siswa?;

6) Apakah sumber belajar yang dipilih mampu melibatkan mental siswa dalam

aktivitas pembelajaran?;

7) Apakah kualitas teknis sumber belajar pembelajaran yang akan digunakan baik?;

8) Apakah penggunaan media dilengkapi dengan petunjuk tentang cara

penggunaannya?.

4. Penggunaan Media Pembelajaran dan Sumber Belajar

a. Penggunaan Media Pembelajaran

Penggunaan media harus efektif agar hasil pembelajaran dapat mencapai hasil

yang maksimal, berikut ini tahapannya:
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1) Persiapan, meliputi: (a) Memilih media sesuai tujuan pembelajaran; (b)

mempelajariketentuan operasional; (c) Menyiapkan tempat; (d)

Menyiapkan perangkat pendukung, misal: sumber listrik, layar, kabel

perpanjangan; (e) Melakukan uji coba operasi.

2) Penyajian, meliputi: (a) Mengoperasikan media; (b) Mengamati kinerja

media; (c) Menggunakan media dalam pembelajaran; (d) Mengamati

respon siswa selama penggunaan media pembelajaran; (e) Mematikan

media usai penyajian (media yang menggunakan listrik atau).

3) Pasca penyajian, meliputi: (a) Mengecek kelengkapan perangkat media;

(b) Membersihkan bagian-bagian yang kotor; (c) Melakukan pengemasan;

(d) Menyimpan di tempat yang aman.

5. Penggunaan Sumber Belajar

Penggunaan sumber belajar harus efektif agar hasil pembelajaran dapat

mencapai hasil yang maksimal, berikut ini tahapannya:

a. Persiapan, meliputi: (1) Memilih sumber belajar yang sesuai dengan tujuan

pembelajaran; (2) Mencermati ketentuan penggunaan sumber belajar; (3)

Menyiapkan tempat; (4) Melakukan pengecekan kelengkapan perangkat

sumber belajar; (5) Melakukan uji coba operasional sumber belajar.

b. Penyajian, meliputi: (1) Menggunakan sumber belajar; (2) Mengamati respon

siswa selama penggunaan sumber belajar.

c. Pasca penyajian, meliputi: (1) Mengecek kelengkapan sumber belajar; (2)

Membersihkan (merapikan); (3) Melakukan pengemasan; (4) Menyimpan di

tempat yang aman.

6. Perancangan dan Pembuatan Media Pembelajaran

a Perancangan Media Pembelajaran

Dalam pembuatan media pembelajaran perlu memperhatikan tahap perancangan

yangdilakukan sebagai berikut:
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(1) Analisis substansi kurikulum;

(2) Analisis kebutuhan media;

(3) Identifikasi keberadaan media di masyarakat;

(4) Identtifikasi ketersediaan sumber daya;

(5) Identifikasi kemudahan memperoleh bahan;

(6) Menghitung prediksi biaya yang dibutuhkan;

(7) Membandingkan biaya pembuatan dengan produk pabrikan;

(8) Melakukan perancangan media.

b Pembuatan Media Pembelajaran

Dalam pembuatan media pembelajaran hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1) Berorientasi pada tujuanpembelajaran;

2) Memiliki kemudahan misal harga terjangkau, mudah dibuat, dsb

3) Memiliki keluwesan/kesesuaian,misal sesuai topik yang dibahas, sesuai

dengan kondisi peserta didik;

4) dapat memotivasi peserta didik.

7. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Media Pembelajaran

a Analisis Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran

Menurut Drucker (dalam Bram, 2005: 4), efektifitas merupakan suatu pengukuran

ketercapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.Maka efektifitas dapat

didefinisikan dengan melakukan pekerjaan yang benar. Unsur utama dalam

pencapaian tujuan pembelajaran adalah proses dan hasil pembelajaran.

Sehingga kalau ingin mengetahui efektivitas penggunaan suatu media

pembelajaran, maka yang harus dijawab adalah:

1) Apakah penggunaan media pembelajaran meningkatkan memotivasi

belajar siswa ?
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2) Apakah penggunaan media pembelajaran mempermudah proses

pembelajaran bagi guru?

3) Apakah penggunaan media pembelajaran meningkatkan prestasi belajar

siswa? (sesuai tujuan)

Berdasarkan uraian di atas, maka analisis efektivitas penggunaan media

pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek di bawah ini.

Pengukuran Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran:

No. Unsur yang diukur Kategori
1 2 3 4

1 Apakah penggunaan media
pembelajaran meningkatkan memotivasi
belajar siswa ?

2 Apakah penggunaan media
pembelajaran mempermudah proses
pembelajaran bagi guru ?

3 Apakah penggunaan media
pembelajaran meningkatkan prestasi
belajar siswa ?

Jumlah Skor
Rata-Rata Skor Jumlah Skor / 3 =

Catatan:
1 = Tidak
2 = Kurang
3 = Agak
4 = Sangat

b Analisis Efisiensi Penggunaan Media Pembelajaran

Menurut Anthony (2005), bahwa efisiensi adalah rasio output terhadap input,

atau  jumlah output perunit input. Pada penggunaan media pembelajaran, output

meliputi biaya, tenaga, dan waktu yang digunakan. Sehingga yang harus dijawab

ketika ingin mengetahui efisiensi penggunaan media pembelajaran adalah:

1. Apakah biaya yang dihabiskan saat penggunaan media dalam

pembelajaran terbatas ?

2. Apakah tenaga yang dikeluarkan saat penggunaan media dalam

pembelajaran terbatas ?

3. Apakah waktu yang diperlukan saat penggunaan media dalam

pembelajaran terbatas ?
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Berdasarkan uraian di atas, maka analisis efisiensi penggunaan media

pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan daftar ceki.

Pengukuran Efisiensi Penggunaan Media Pembelajaran:

No. Unsur yang diukur Kategori
1 2 3 4

1 Apakah biaya yang dihabiskan saat
penggunaan media dalam pembelajaran
terbatas ?

2 Apakah tenaga yang dikeluarkan saat
penggunaan media dalam pembelajaran
terbatas ?

3 Apakah waktu yang diperlukan saat
penggunaan media dalam pembelajaran
terbatas ?

Jumlah Skor
Rata-Rata Skor Jumlah Skor / 3 =

Catatan:
1 = Tidak 3 = Agak
2 = Kurang 4 = Sangat

Rubrik Pengukuran Efektivitas/Efisiensi Penggunaan Media Pembelajaran

Rata-Rata
Skor

Kategori

3,5 – 4,0 Penggunaan media pembelajaran sangat efektif/efisien
2,5 – 3,4 Penggunaan media pembelajaran agak efektif/efisien
1,5 – 2,4 Penggunaan media pembelajaran kurang efektif/efisien

< 1,5 Penggunaan media pembelajaran tidak efektif/efisien

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi : Mempelajari Modul,

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan/kasus/tugas dan

merefleksi diri.

E. Latihan/Tugas

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di

bawah ini.
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1. Peserta dibagi menjadi lima kelompok.

2. Kelompok 1 membahas Identifikasi Media Pembelajaran dan Sumber Belajar

3. Kelompok 2 membahas Pemilihan Media Pembelajaran dan Sumber Belajar

4. Kelompok 3 membahas Penggunaan Media Pembelajaran dan Sumber

Belajar

5. Kelompok 4 membahas Perancangan dan Pembuatan Media Pembelajaran

6. Kelompok 5 membahas Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Media

Pembelajaran

7. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain

8. Waktu pembahasan 30 menit

Anda diminta merancang penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar

untuk topik “membersikan dan menyetel kerenggangan busi motor”. Silahkan

diidentifikasi:

1. Media pembelajaran dan sumber belajar yang digunakan ?

2. Alat penunjang yang diperlukan ?

3. Langkah-langkah penggunaan media pembelajaran ?

F. Rangkuman

Media pembelajaran dan sumber belajar memiliki peran penting dalam kegiatan

pembelajaran, karena kontribusinya sangat besar terhadap hasil belajar.Karena

itu pemilihan media pembelajaran dan sumber belajar menjadi hal yang sangat

menentukan, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran.Namun ada yang lebih

penting yaitu kemampuan menggunakan media pembelajaran dan sumber

belajar.Kalau media pembelajaran dan sumber belajar dipilih dengan tepat dan

digunakan secarfa efektif maka dapat dipastikan efektivitas hasil belajar dapat

diperoleh.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Umpan Balik
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a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan

pengalaman yang berkaitan dengan materi media pembelajaran dan sumber

belajar?

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok media pembelajaran dan

sumber belajar?

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses pembahasan

materi media pembelajaran dan sumber belajar agar kegiatan berikutnya lebih

baik/lebih berhasil ?

2. Tindak Lanjut

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau

membuka materi dengan nilai minimal 80.Bagi yang belum mencapai nilai

minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat

memperoleh nilai minimal 80.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 6.PENGAMBILAN
KEPUTUSAN TRANSAKSIONAL DALAM
PEMBELAJARAN

A. Tujuan

Setelah peserta selesai mempelajari kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat

memahami dan menerapkan Pengambilan Keputusan Transaksional Dalam

Pembelajaran.

B. Indikator pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan Keputusan transaksional dalam pembelajaran berdasarkan efektifitas

komunikasi

2. Melaksanakan Keputusan transaksional dalam pembelajaran dengan situasi yang

berkembang

3. Mengelola Komunikasi efektif secara berkelanjutan sesuai dengan situasi yang

berkembang.

C. Uraian materi

1. Pengambilan Keputusan Transaksional Dalam Pembelajaran

Materi media pembelajaran dan sumber belajar terurai dalam tiga sub materi,

yaitu:

a. pendahuluan (pembahasan hal-hal yang bersifat umum),

b. melaksanakan transaksional dalam pembelajaran, dan

c. mengelola komunikasi secara berkelanjutan.
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2. Pengertian, Fungsi dan Manfaat Keputusan Transaksional

a Pengertian

Mencermati keputusan-keputusan guru yang terkait dengan kegiatan

pembelajaran, terdapat dua macam keputusan yang biasanya diambil, yaitu

keputusan situasional dan transsaksional. Keputusan situasional dilakukan

guru saat menyusun perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan.

Sedangkan untuk pengambilan keputusan transaksional dilakukan guru

ketika manjalankan pembelajaran.

Saat menjalankan pembelajaran, situasi yang berkembang di lapangan

belum tentu sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemudian guru

berusaha menyesuaikan situasi yang terjadi dengan perencanaan yang telah

dibuat, tanpa mengurangi tujuan yang akan dicapai. Keputusan yang diambil

oleh guru inilah yang disebut dengan keputusan transaksional.

Keputusan yang bersifat transaksional memerlukan penyesuaian-

penyesuaian berdasarkan umpan balik yang diperoleh guru dari interaksinya

dengan siswa maupun interaksi antarsiswa, sementara kegiatan belajar

mengajar tetap berlangsung.Sehingga kunci dari keputusan transaksional

sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi, guru-siswa dan siswa-siswa.

b Fungsi Keputusan Transaksional

1) Mengarahkan model interaksi antara guru-siswa, siswa-siswa ke arah

yang lebih terbuka.

2) Membiasakan komunikasi dengan landasan pemikiran rasional dan

berdasarkan fakta-fakta.

3) Membangun model komunikasi yang sehat dalam pembelajaran

c Manfaat Keputusan Transaksional

1) Mengharmoniskan hubungan antar personal dalam pembelajaran

2) Mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, walaupun terjadi

perubahan pada lingkungan belajar siswa. (tidak sesuai dengan yang

direncanakan).
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3. Pelaksanaan Transaksional Dalam Pembelajaran

a. Sikap Dasar Manusia

Menyimak bahwa kualitas interaksi menjadi hal sangat penting dalam

pengambilan keputusan secara transaksional, maka perlu dipahami pula

bahwa ada tiga sikap dasar manusia, yaitu Ego Orang Tua (O), Dewasa (D),

dan Anak (A). Dan setiap orang memiliki ketiga sikap tersebut, hanya

munculnya yang dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang dihadapi.

1) Ego Orang Tua (parent exteropsychic): O. Ego Orang Tua adalah

gambaran yang ditampilkan seseorang seperti layaknya orang tua (ayah

dan ibu). Yakni penampilan yang terikat kepada sistem nilai, moral dan

serangkaian kepercayaan.Bentuk nyatanya berupa pengontrolan,

membimbing, membantu mengarahkan, menasehati, menuntun atau

mengecam, mengkritik, mengomando, melarang, mencegah atau

memerintah dsb.

2) Ego Orang Dewasa (adult neopsychic): D. Ego Orang Dewasa adalah

reaksi yang bersifat realistis dan logis.Status ego ini sering disebut

komplek Karena bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan hasil

pemerosesan informasi dari data dan fakta lapangan.Kata-kata yang

sering dipergunakan adalah benar, salah, efektif, masuk akal, dsb.

3) Ego Anak-Anak (child archeopsychic): A.Ego Anak-Anak merupakan

keadaaan dan reaksi emosi yang kadang-kadang adaptif, intuitif, kreatif,

dan emosional, tetapi kadang-kadang juga bertindak lepas, ingin terbebas

dari pengaruh orang lain. Kata-kata yang sering digunakan dapat berupa

“Wah !”, Tidak mau. Tidak bisa, dsb.

b. Jenis Transaksi

Menurut Berne, transaksi merupakan jalinan antar ego. Untuk dua orang

yang berada dalam suatu ruanngan, maka akan terjadi pertemuan 6 ego.

Dari sudut ego ini, Berne mengemukakan adanya 3 macam, yaitu transaksi

yang bersifat Komplementer, Silang (Crossed) dan Tersamar atau Semu

(Ulterior)



42

1) Transaksi parallel/sejajaradalah transaksi antar dua ego yang sama,

seperti O dengan O, D dengan D, atau A dengan A. Contoh transaksi O-

O tampak pada orang yang tengah bertengkar, transaksi D-D dapat

ditemui padasituasi suatu seminar, transaksi A-A dapat dilihat pada

orang yang sedang berpacaran.

2) Transaksi silang merupakan transaksi antar dua ego yang berbeda.

Contoh transaksi O–D dapat kita jumpai pada ujian skripsi, transaksi O–

A dapat kita lihat saat guru di kelas, dan transaksi D–A dapat kita jumpai

pada komunikasi dokter-pasien.

3) Transaksi tersamar atau semu adalah transaksi antar dua ego namun

diikuti terjadinya transaksi dua ego lain yang tidak kelihatan atau

tertutup, namun dirasakan oleh orang yang melakukannya. Transaksi

yang tak kelihatan itu mengandung kesan psikologis. Hal ini dapat

ditemui saat seseorang melakukan kesepakatan, namun terpaksa

sehingga tampak pada wajahnya yang kurang begitu bahagia.

c. Posisi Dasar Seseorang Ketika Berkomunikasi

Ada empat posisi dasar seseorang ketika berkomunikasi, yaitu: saya OK –

kamu OK, saya OK – kamu tidak OK, saya tidak OK – kamu Ok, saya tidak

OK – kamu tidak OK

1) Saya OK – Kamu OK, Posisi ini menunjukkan bahwa individu mempunyai

kercayaan pada diri sendiridan orang lain.

2) Saya OK – Kamu tidak OK, Posisi ini mengggambarkan individu yang

membutuhkan orang lain, tetapi tidak ada yang cocok, individu merasa

superior.

3) Saya tidak OK – Kamu OK, Posisi ini menggambarkan bahwa individu

merasa tidak terpenuhi kebutuhannya, dan merasa bersalah.

4) Saya tidak OK – Kamu tidak OK, Posisi ini menggambarkan bahwa

dirinya merasa tidak baik, dan menganggap orang lain juga tidak baik.
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4. Pengelolaan Komunikasi Secara Berkelanjutan

a. Implementasi Keputusan Transaksional dalam Pembelajaran

Tuntutan pembelajaran saat ini semakin tinggi, sehingga kreativitas dan

produktivitas guru sangat dibutuhkan.Selain itu, kemampuan guru untuk

berkomunikasi secara efektif juga diperlukan agar mampu mengubah sikap,

pengetahuan, dan keterampilan siswa dalam kegiatan

pembelajaran.Melakukan keputusan secara transaksional merupakan salah

satu kemampuan yang harus dimiliki guru agar pesan-pesan yang

disampaikan menjadi efektif.Sehingga yang harus dikuasai guru dalam

implementasi keputusan transaksional di sekolah seperti diuraikan di bawah

ini.

1) Mampu menangkap status ego yang dominan pada siswanya.

Mencermati ego yang muncul dari siswa berdasarkan pesan yang telah

disampaikan.

2) Merespon pesan siswa dengan ego yang sesuai. Memberikan respon

yang sesuai dengan pesan siswa.

3) Mengupayakan ego dewasa dominan ketika berkomunikasi dengan

siswa.Mengendalikan status ego dewasa secara dominan, sehingga

dapat mempengaruhi siswa untuk menggunakan status ego dewasa

dalam berkomunikasi.

4) Mengupayakan posisi “Saya OK – Kamu OK” saat berkomunikasi.

Membangun kepercayaan kepada diri sendiri maupun pada orang lain.

b. Pengelolaan Keputusan Transaksional Dalam Pembelajaran

Menyadari betapa pentingya keputusan transaksional dalam pembelajaran,

sehingga perlu adanya pengelolaan secara intensif yang perlu

dilakukan.Adapun tindakan-tindakan tersebut sebagai berikut:

1) Identifikasi status ego yang dominan pada siswa. Secara bertahap guru

harus mengenal lebih dalam tentang status ego siswa yang menjadi

binaannya. Baik secara perorangan maupun kelompok
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2) Pengembangan respon efektif. Menyikapi status ego yang dominan pada

siswa, guru harus menyiapkan tindakan-tindakan atau menunjukkan

status ego yang tepat

3) Pengendalian status ego dewasa. Tugas guru adalah memberdayakan

siswa, sehingga harus selalu berupaya agar siswa dapat berkembang

kearah yang dominan dengan status ego dewasa

4) Pengembangan pola pikir positif dalam komunikasi. Mengendalikan status

ego dewasa akan efektif bila disertai dengan pengembangan pola pikir

positif. Sehigga respon yang diberikan dapat memberikan pemecahan

permasalahan yang efektif

5) Analisis pengambilan keputusan secara periodik secara bersama-sama.

Pengembangan keputusan transaksional perlu dilakukan terus menerus

secara periodik. Kegiatan ini akan sangat efektif bila dilakukan bersama-

sama, sehingga semua permasalahan yang dihadapi para guru dapat

dicermati dari berbagai sudut pandang personal. Hal ini akan

meningkatkan keterampilan para guru dalam pengambilan keputusan

transaksional.

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi : Mempelajari Modul,

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan/kasus/tugas dan

merefleksi diri.

E. Latihan/Tugas

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas di bawah ini.

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok.

2. Kelompok 1 dan 2 membahas PENDAHULUAN

3. Kelompok 3 dan 4 membahas MELAKSANAKAN TRANSAKSIONAL DALAM

PEMBELAJARAN

4. Kelompok 5 dan 6 membahas MENGELOLA KOMUNIKASI SECARA BERKELANJUTAN
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5. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain

Kasus.

Pada suatu kegiatan diklat, terjadi percakapan antara Fasilitator (F) dengan

Guru (G),

Fasilitator : Bapak dan Ibu peserta Diklat, besok akan diakukan

microteaching, yang topiknya sesuai dengan mata pelajaran

yang diampu.

Pendidik : Rupanya Bapak Fasilitator masih belum percaya dengan

kami yang ada disini. Padahal kami ini sudah berpengalaman

lebih dari 10 tahun dalam mengajar.

Fasilitator : Bukan begitu. Kami hanya ingin mengetahui kompetensi

Bapak dan Ibu dalam pengajaran melalui microteaching.

Pendidik : Sebenarnya kami keberatan. Tapi kalau memang harus, ya

terpaksa kami ikut saja.

Pertanyaan:

Lakukan analisis terhadap kasus di atas, kemudian tentukan:

1. Jenis transaksi yang terjadi

2. Berikan alasannya

F. Rangkuman

Komunikasi merupakan unsur pokok dalam kegiatan pembelajaran, semakin

efektif komunikasi yang dikembangkan maka akan semakin efektif pula transfer

informasi dalam komunikasi tersebut. Pada dasarnya, manusia memiliki tiga

sikap dasar, yaitu: Ego Orang Tua (parent exteropsychic), Ego Orang Dewasa

(adult neopsychic) : D, dan Ego Anak-Anak (child archeopsychic). Jenis transaksi

terdiri atas tiga macam, yaitu: parallel/sejajar, silang, dan tersamar. Dalam

implementasi keputusan transaksional, guru diharapkan: mampu menangkap
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status ego dan merespon pesan siswa, berkomunikasi dengan ego dewasa

secara dominan, dan mengupayakan posisi “Saya OK – Kamu OK” saat

berkomunikasi. Selanjutnya keputusan transaksional tersebut dikelola secara

intensif

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Umpan Balik

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan

pengalaman yang berkaitan dengan materi Pengamabilan Keputusan

Transaksional Dalam Pembelajaran?

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok Pengamabilan Keputusan

Transaksional Dalam Pembelajaran?

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses pembahasan

materi Pengamabilan Keputusan Transaksional Dalam Pembelajaran agar

kegiatan berikutnya lebih baik/lebih berhasil ?

2. Tindak Lanjut

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau

membuka materi dengan nilai minimal 80.Bagi yang belum mencapai nilai

minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat

memperoleh nilai minimal 80.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

ModulPembelajaran Yang Mendidik berisi materi yang sangat diperlukan guru

dalam menjalankan tugasnya baik di kelas, laboratorium, dan di lapangan.Mulai

dari perancangan kegiatan pembelajaran beserta perangkat yang diperlukan,

sampai dengan pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada model

pembelajaran efektif.Salah satu ciri dari model pembelajaran efektif adalah

terjadinya komunikasi yang saling menghargai antara guru dengan peserta

didik.Baik guru maupun peserta didik dominan dengan ego orang dewasa.

B. Tindak Lanjut

Peserta dinyatakan kompeten (dinyatakan tuntas) pada kompetensi guru mata

pelajaran 4 Menyelenggarakan Pembelajaran Yang Mendidik (sesuai

Permendikbud no 16 tahun 2007) dalam mempelajari modul ini apabila telah

mampu menjawab soal-soal evaluasi/latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau

membuka materi dengan nilai minimal 80. Bila ternyata belum kompeten (belum

mencapai nilai minimal 80) maka diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi

sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80, selanjutnya dapat mempelajari

modul yang lain untuk menempuh kompetensi selanjutnya.

C. Evaluasi

SOAL

1. Uraikan ada Beberapa ciri perubahan dalam diri peserta didik yang

perludiperhatikan guru.

2. Salah satu prinsip dalam menyusun RPP adalah memperhatikanperbedaan

individu peserta didik. Perbedaan individu dalam hal apa yang dimaksud

dalam prinsip tersebut ?



48

3. Sebutkan esensi rumusan tujuan pembelajaran?

4. RPP yang dikembangkan guru harus menyesuaikan kondisi di satuan

pendidikan, kondisi apa saja yang dimaksud tersebut?

5. RPP harus memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antar muatan, apa

yang dimaksud hal tersebut?

6. Apa yang dimaksud dengan Model pembelajaran dan berikan contohnya?

7. Bagaimana tahap pelaksanaan dalam pembelajaran?

8. Apa yang dilakukan guru dalam kegiatan pendahuluan?

9. Anda diminta merancang penggunaan media pembelajaran dan sumber

belajar untuk topik “membersihkan dan menyetel kerenggangan busi motor”.

Silahkan diidentifikasi

a. Media pembelajaran dan sumber belajar yang digunakan ?

b. Alat penunjang yang diperlukan ?

c. Langkah-langkah penggunaan media pembelajaran ?

10. Perhatikan Kasus berikut:

Pada saat kegiatan diklat dengan topik “bagaimana mengajar yang efektif”,

terjadi percakapan antara Fasilitator dengan Pendidik,

Percakapan 1

Fasilitator : Bapak dan Ibu peserta Diklat, besuk akan diadakan

microteaching yang topiknya sesuai dengan mata

pelajaran yang Bapak/Ibu ampu

Pendidik : Rupanya Bapak Fasilitator masih belum percaya dengan

kami yang ada disini. Padahal kami ini sudah

berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengajar.

Percakapan 2

Fasilitator : Bukannya tidak percaya. Kami hanya ingin mengetahui

kompetensi Bapak dan Ibu dalam pengajaran melalui

microteaching.

Pendidik : Sebenarnya kami keberatan. Tapi kalau memang harus,
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ya terpaksa kami ikut saja.

Pertanyaan:

Lakukan analisis terhadap kasus di atas, kemudian tentukan:

1. Jenis transaksi yang terjadi

2. Berikan alasannya

D. Kunci Jawaban

1. Perubahan tingkah laku peserta didik yang perlu diperhatikan guru antara

lain :

a. Perubahan tingkah laku harus disadari peserta didik

b. Perubahan tingkah laku dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional.

c. Perubahan tingkah laku dalam belajar bersifat positif dan aktif.

d.Perubahan tingkah laku dalam belajar tidak bersifat sementara.

e. Perubahan tingkah laku dalam belajar bertujuan.

f. Perubahan tingkah laku mencakup seluruh aspek tingkah laku.

2. Perbedaan individu dalam hal: kemampuan awal, tingkat intelektual, minat,

motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar,

kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai,

dan/atau lingkungan peserta didik.

3. Esensi rumusan tujuan pembelajaran: (a) tujuan pembelajaran adalah

tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah

mengikuti kegiatan pembelajaran; (b) tujuan dirumuskan dalam bentuk

pernyataan atau deskripsi yang spesifik.

4. Kondisi yang dimaksud dalam satuan pendidikan adalah : kemampuan

awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan

sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar

belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.

5. KI, KD, indikator  pencapaian kompetensi,materipembelajaran, kegiatan

pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan



50

pengalaman  belajar.

6. Model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang

memilikinama, ciri,sintak, pengaturan, dan budaya . Contohnya : discovery

learning, project - based learning, problem - based learning,inquiry learning.

7. Kegiatan Pendahuluan, Kegiatan Inti dan Kegiatan Penutup

8. Yang dilakukan guru dalam kegiatan pendahuluan:

a mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan,

b menyampaikankompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya,

c menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan

dilakukan,

d menyampaikan lingkupdan teknik penilaian.

9. Lihat Rubrik Penilaian Media Pembelajaran dan Sumber Belajar (lampiran

1).

10. Lihat Rubrik Transaksional Dalam Pembelajaran (lampiran 2).
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LAMPIRAN

Lampiran 1

RUBRIK PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN DAN SUMBER BELAJAR
(KASUS)

No. Pertanyaan Alternatif Jawaban Skor
maks

Skor
perolehan

1 a.Media
pembelajaran
yang
digunakan.

Media pameran/display, yaitu
benda asli (busi). 7

Jumlah minimal separo dari
jumlah siswa. 7

b.Sumber belajar
yang
digunakan.

Buku manual motor atau
handout. 3

Jumlah minimal separo dari
jumlah siswa. 3

2 Alat penunjang. Pembersih kerak (kawat,
kertas gosok). 5

3 a.Langkah-
langkah
penggunaan
media
pembelajaran.

Persiapan (skor @ 4)
1) Memilih media

pembelajaran yang sesuai
tujuan pembelajaran.

2) Menyiapkan media sesuai
jumlah yang diperlukan.

3) Menyiapkan tempat (bila
diperlukan).

4) Melakukan uji coba
penggunaan media.

16

Penyajian (skor @ 4)
1) Mendemonstrasikan cara

membersihkan busi.
2) Meminta siswa menirukan

apayang telah dilakukan
guru.

3) Mengamati kinerja siswa.

12

Paska penyajian (skor @ 3)
1) Mengecek kelengkapan

perangkat media.
12
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2) Membersihkan bagian-
bagian yang kotor.

3) Melakukan pengemasan.
4) Menyimpan di tempat yang

aman.

b.Langkah-
langkah
penggunaan
sumber belajar.

Persiapan (skor @ 3)
1) Memilih sumber belajar

sesuai dengan tujuan
pembelajaran.

2) Mencermati buku pedoman
penggunaan sumber
belajar.

3) Menyiapkan sejumlah yang
dibutuhkan.

4) Menyiapkan tempat (bila
diperlukan).

5) Melakukan uji coba
operasional sumber belajar
(bila diperlukan).

15

Penyajian (skor @ 3,5)
1) Menggunakan sumber

belajar dalam kegiatan
pembelajaran.

2) Mengamati respon siswa
selama penggunaan
sumber belajar.

7

Paska Penyajian (skor @ 2)
1) Mengecek kelengkapan

perangkat sumber belajar.
2) Membersihkan bagian-

bagian yang kotor.
3) Melakukan pengemasan.
4) Menyimpan di tempat yang

aman.

8

∑ Skor Perolehan
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Lampiran 2

RUBRIK PENILAIAN TRANSAKSIONAL DALAM PEMBELAJARAN (KASUS)

No. Pertanyaan Alternatif Jawaban Skor
maks

Skor
perolehan

1. Jenis transaksi
yang terjadi

a Percakapan 1: Jenis
Transaksi Silang

35

 Ada Jawaban: “Transaksi
Silang” skor 10.

 Ada grafik transaksi, skor 25.

b Percakapan 2: Jenis
Transaksi Silang

35

 Ada jawaban “transaksi
silang” skor 10.

 Ada grafik transaksi, skor 25.

O

Fasilitator Pendidik

D

A

O

D

A

O

Fasilitator Pendidik

D

A

O

D

A
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2. Alasan Pada dua ego yang bertransaksi
terjadi ketidak sesuaian antara
harapan pesan dengan respon.
Hal ini terjadi pada percakapan
1 maupun 2.

30

∑ Skor Perolehan
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Lampiran 3

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah :
Matapelajaran :
Kelas/Semester :
AlokasiWaktu :

A.  KompetensInti(KI)

B.  KompetensiDasar (KD)
1.  KDpadaKI-1
2. ...... Dst.

C. IndikatorPencapaianKompetensi (IPK)
1. IndikatorKD padaKI-1
2. IndikatorKD padaKI-2
3. IndikatorKD padaKI-3
4. IndikatorKD padaKI-4

D.  Tujuan Pembelajaran (opersional, spesifik, terukur)

E. Materi Pembelajaran(dapat berasal dari buku teks pelajarandan
bukupanduanguru,sumberbelajarlainberupamuatan
lokal,materikekinian,kontekspembelajarandarilingkungan sekitaryang
dikelompokkan
menjadimateriuntukpembelajaranreguler,pengayaan,danremedial)

F.  KegiatanPembelajaran
1. PertemuanPertama:(...JP)

a.KegiatanPendahuluan
b.KegiatanInti

1) Mengamati
2) Menanya
3) Mengumpulkan informasi/mencoba
4) Menalar/mengasosiasi
5) Mengomunikasikan

c.KegiatanPenutup
2. Pertemuanseterusnya (...JP)

G. Penilaian,PembelajaranRemedialdanPengayaan
1.Teknikpenilaian
2.Instrumenpenilaian
3.PembelajaranRemedialdanPengayaan

Pembelajaranremedialdilakukansegerasetelahkegiatanpenilaian.

H. Media/alat,Bahan,danSumberBelajar
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1.Media/alat
2.Bahan
3.SumberBelajar
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Lampiran 4

INSTRUMEN TELAAH RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Guru :
Program Keahlian :
Kelas :
Topik :
Tanggal :

NO KOMPONEN/ASPEK

HASIL TELAAH

CATATANTIDAK
ADA

1

KURANG
LENGKAP

2

LENGKAP
3

A Identitasdan Kelengkapan Komponen
1 Terdapat: satuanpendidikan,

kelas/semester,mata pelajaran, materi
pokok/tema, dan alokasi waktu

2 MemuatKI; KDdan Indikator; tujuan
pembelajaran; materi pembelajaran;
metode;media, alat,dan sumber
pembelajaran; langkah kegiatan
pembelajaran; dan penilaian

B Kompetensi Inti

3 Mencakup KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4

4 Rumusan KI (1, 2, 3, dan 4)sesuai
dengan Permendikbud Nomor 59

C KompetensiDasardan Indikator
5 Kompetensi Dasar mencakup sikap,

pengetahuan, dan keterampilan

6 Menjabarkan indikator pengetahuan
dan keterampilanberdasarkan KDdari
KI-3dan KI-4

7 Indikator disusun menggunakan kata
kerja operasional

8 Indikator pengetahuan mengambarkan
dimensi proses kognitif(C-1s.d C-6) dan
dimensi pengetahuan (faktual,
konseptual,prosedural, dan
metakognitif)

9 Indikator keterampilanmemuat
keterampilanabstrakdan/ataukonkret

D Tujuan Pembelajaran
10 Memadai pencapaian indikator sesuai

KD, KI,danSKL
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11 Memberikan gambaranproses
pencapaiantujuaanyangdimaksud

E Materi Pembelajaran
12 Ditulisdalam bentuk butir-butir Sesuai

dengan indikator, KD, KI,danSKL

13 Materi pembelajaranmemuat
pengetahuan
faktual,konseptual, prosedural,
dan metakognitifF Metode Pembelajaran

14 Metode yangdigunakan
relevan denganpendekatan
saintifik15 Sesuai dengantujuan
pencapaian pembelajarandan
indikatorG Media,Alat,dan Sumber

16 Menjabarkan media, alat,dan
sumber pembelajaran

17 Kesesuaiandengankebutuhan
pencapaiantujuan pembelajaran,
indikator,dan kegiatanbelajar
siswa aktif

18 Kesesuaiandengankarakterist
ik peserta didik

19 Kesesuaiandenganpembelajar
an saintifik

20 Sumberpembelajaranmencakup
buku, media cetak dan
elektronik,alam sekitar, atausumber
belajar lain yangH LangkahKegiatan Pembelajaran

21 Mencakup
kegiatanpendahuuan, kegiatan
inti,dan penutup22 Kegiatanpendahuluan
menggambarkan:penyiapankondi
si siswa; penjelasan keterkaitan
materi sebelumnya dan materi
yangakan datang;
penyampaiantujuan
pembelajaran; dan penyampaian
kegaitan yangakandilakukan

23 Kegiatan
intisesuaidengansilabus,
indikator,dan materi
pembelajaran

24 Kegiatan intimenggambarkan
proses pembelajaransaintifik
(menamati, menanya,
mencoba/mengumpulkan
informasi,menalar, dan
mengomunikasikan)
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25 Kegiatan intimenggambarkan
proses
pembelajaranyanginteraktif,
inspiratif,menyenangkan,
menantang, dan memotivasi peserta
didik26 Kegiatanpenutup menggambarkan:
perumusan kesimpulan bersama;
penilaiandan umpan balik/refleksi;
rencana tindaklanjut (remedial dan
pengayaan); dan penyampaian
rencana kegiatanselanjutnya

27 Kegiatanpenutup memuat
penyampaianpencapaianKDdari
KI-2 (sikapsosial)dan KI-1(sikap
religius)

I Penilaian
28 Memuatjenis/teknik

penilaian,bentuk instrumen, dan
pedoman penskoran/penilaian

29 Mencakup penilaiansikap,
pengetahuan, dan
keterampilan30 Kesesuaiandengantujuan
pembelajaran, materi
pembelajaran, dan indikator

JUMLAH (∑ SKOR) `=

NILAI = (∑ SKOR / 90) X 100%

PREDIKAT

………………,………
…………….   2015
Penelaah

…………………………
………………
NIP
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