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Abstrak 
 

 

 Pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah Sistem Digital yang merupakan mata kuliah 

keilmuan dan ketrampilan sampai saat sekarang ini dirasa masih kurang, apalagi materi ini merupakan 

subjek yang cukup penting untuk jurusan Sistem Komputer. Oleh karena itu diperlukan suatu metode 

belajar mengajar yang prakfis, efisien dan dinamis untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap 

materi perkulihaan dengan menggunakan alat bantu (IT Tools) sebagai simulator, dalam hal ini digunakan 

Simulator Xilinx. 

 Xilinx (Xilinx Foundation Series) adalah suatu perangkat lunak yang berguna untuk mendesain 

dan mensimulasikan suatu rangkaian digital. Xilinx dapat mendesain suatu alat atau rangkaian digital dan 

kemudian mensimulasikan rangkaian tersebut untuk melihat apakah rancangan yang buat sudah benar 

atau masih mengandung kesalahan, sehingga dengan simulator Xilinx kesalahan terhadap perancangan 

rangkaian dapat diminimalisasi.  

 Penerapan yang telah dilakukan pada kegiatan teaching grant sistem digital ini adalah dengan 

mengaplikasikan metode yang lama dan yang baru (simulator xilinx) terhadap dua kelompok mahasiswa 

yang masing-masing berjumlah 30 orang. Kedua kelompok diberikan 3 soal yang sama dengan tingkatan 

pengerjaan soal dari yang mudah, sedang sampai sulit. Hasil tes diperoleh dengan menggunakan 

simulator Xilinx mahasiswa dapat meminimalisai kesalahan hasil rancangan yang dibuat sehingga 

mendapatkan hasil rancangan rangkaian sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya untuk pengerjaan 

soal yang ketiga dengan tingkat kesulitan yang paling sulit 36,7 % mahasiswa dapat mengerjakan 

rancangan rangkaian dengan benar sedangkan yang tidak menggunakan simulator xilinx tidak dapat 

merancang rangkaian dengan benar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah Sistem Digital yang merupakan 

mata kuliah keilmuan dan ketrampilan sampai saat sekarang ini dirasa masih kurang, 

apalagi materi ini merupakan subjek yang cukup penting untuk jurusan Sistem 

Komputer. Oleh karena itu diperlukan suatu metode belajar mengajar yang prakfis, 

efisien dan dinamis untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi 

perkulihaan, salah satunya dengan menggunakan alat bantu (IT Tools) seperti Simulator, 

dalam hal ini digunakan Simulator Xilinx. 

Sistem digital diberikan pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Pada semester 4 

diberikan praktikum Sistem Digital. Dan untuk meningkatkan proses belajar mengajar 

perlu diadakan perbaikan yang menunjang kegiatan perkuliahan agar sebagai mata 

kuliah yang lebih berorientasi kepada tujuan penerapan keahlian, bukan sekedar teoritis, 

metode penyajian serta materi yang diberikan akan lebih memadai ke arah tujuan 

tersebut. Sehingga pengembangan metode pengajaran baik dari sisi penyampaian, 

maupun dari sisi materi dari perkuliahan perlu diadakan analisa lebih lanjut. Untuk 

itulah penelitian ini dilakukan. 

 

1.2 Permasalahan 

 Sistem perkuliahan yang telah dilaksanakan selama ini untuk mata kuliah Sistem 

Digital adalah penyajian yang satu arah yang memerlukan keterampilan yang baik dari 

dosen serta praktikum sebagai penunjang mata kuliah di laboratorium. Banyak dosen 

yang berpotensi tinggi dalam kemampuan teoritis, namun masih perlu perbaikan dalam 

menyajikan materinya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya jarak yang besar antara 

teori yang disampaikan dosen dengan praktek sesungguhnya di lapangan, sehingga 

mahasiswa merasa kesulitan dalam implementasi materi tersebut pada dunia nyata, 

bahkan mahasiswa sampai tidak memahami tujuan mempelajari materi tersebut.  
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Disamping itu, jumlah mahasiswa yang terlalu banyak dalam satu kelas menjadi 

salah satu faktor yang ikut menghambat proses belajar mengajar. Terlalu banyak jumlah 

mahasiswa dalam satu kelas, teori yang disampaikan dosen hanya akan bisa diterima 

sebagian kecil mahasiswa, karena mahasiswa yang lain cenderung melakukan 

aktifitasnya sendiri-sendiri. 

Keadaan ini diperparah dengan keengganan mahasiswa mencari bahan-bahan 

perkuliahan secara mandiri, karena merasa tidak paham arah mana yang harus 

diambilnya dalam mendalami materi kuliah tersebut, sehingga dapat dilihat dengan 

jelas, bahwa partisipasi mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar menjadi sangat 

minim sekali. Akhirnya hal ini pun berpengaruh pada pengambilan tujuan mahasiswa 

dalam proses belajar mengajar yang dijalaninya, yaitu sekedar mendapatkan nilai 

kelulusan mata kuliah tersebut, tanpa perlu repot-repot meningkatkan keterampilan 

dalam penguasaan materi tersebut. 

 Dalam hal praktikum, banyak mahasiswa kadang kala merasa jenuh, karena 

terlalu banyak diberikan tugas yang menurut mereka terlalu berat. Ini bisa terjadi karena 

penguasaan teori di bangku kuliah masih belum cukup. Namun hal ini bisa pula terjadi 

karena materi praktikum kurang memenuhi standar teori yang disampaikan di bangku 

kuliah. Sehingga antara materi perkuliahan dan materi praktikum perlu disesuaikan. 

Disamping itu pula untuk mendorong minat mahasiswa dalam belajar teori maupun 

praktek diperlukan suatu metode yang bisa memacu daya pikir dan kreatifitas mereka.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan teaching grant Peningkatan Proses Belajar Mengajar Sistem Digital 

Menggunakan Simulator Xilinx adalah bagaimana menerapakan metode belajar yang 

efektif sehingga mahasiswa memahami konsep dasar Sistem Digital dan dalam 

mengaplikasikannya ke dalam bentuk suatu perancangan rangkaian digital dengan 

menggunakan alat bantu simulator Xilinx.  
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BAB II 

KONSEP PENGEMBANGAN DAN 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

2.1 Konsep Peningkatan Dan Pengembangan 

 
Perbaikan yang dilakukan, diarahkan pada perbaikan metode penyajian dengan 

memberikan berbagai kemungkinan media penyampaian yang menarik dan memberikan 

tantangan pada mahasiswa guna meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses 

perkuliahan, sekaligus memberikan gambaran yang jelas tujuan yang akan dicapai 

dalam mengikuti perkuliahan tersebut, dalam bentuk orientasi tujuan yang disajikan 

pada skema posisi keahlian yang akan dicapai, jika menguasai materi perkuliahan 

tersebut. Selain itu dilakukan penyempurnaan materi dan melengkapi bahan-bahan yang 

akan diberikan kepada mahasiswa dengan cara merangkumnya dalam suatu diktat, serta 

dilengkapi dengan beberapa modul praktikum yang menjelaskan materi dalam bentuk 

praktikum, sehingga tujuan pemahaman yang berorientasi pada keahlian dapat tercapai. 

Secara umum perbaikan dan pengembangan meliputi dua kelompok besar : 

1.  Perbaikan pada proses penyajian materi 

 Tatap muka dikelas: 

o Penyajian dosen (menyusun materi perkuliahan dan presentasi dosen 

yang menarik dan sistematis) 

o Kesempatan tanya jawab dan diskusi mengenal materi yang telah 

disampaikan, dimana ditengah-tengah perkuliahan mahasiswa dipicu 

untuk dapat mengutarakan hasil analisa terhadap perancangan dan 

simulasi rangkaian yang telah dilakukan. 

o Proyek mata kuliah mengenai perancangan hardware (rangkaian/ 

circuit) dengan mensimulasikan hasil rancangan dan diharapkan 

nantinya akan dapat di implementasikan pada proyek akhir di 

laboratorium pada semester 4 atau atau semester berikutnya. 
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 Memperbaiki dan mengembangkan materi praktikum di laboratorium 

yang telah disediakan di kampus untuk pemantapan pemahaman materi 

dengan melakukan implementasi pada dunia nyata. 

 Membuat diktat teori yang nantinya akan dijadikan pegangan oleh 

asisten laboratorium dalam penyampaian materi di laboratorium. 

 
2. Pengembangan isi materi 

Pada bagian ini, akan dilakukan beberapa penyempurnaan terhadap Satuan 

Acara Perkuliahan (SAP). Revisi SAP dengan menambahkan fungsi simulator Xilinx 

pada minggu ke-2 dan 3, serta untuk minggu selanjutnya fungsi simulator Xilinx terus 

digunakan untuk perancangan dan simulasi setiap rangkaian yang dipelajari.  

Modul praktikum yang disusun berisi materi yang akan menunjang teori di kelas 

dan juga proyek mahasiswa menggunakan simulator untuk mempermudah mahasiswa 

memahami rangkaian digital, dan disini juga akan diberikan dasar-dasar mengenal 

simulator Xilinx yang mempunyai kelebihan dalam perancangan suatu rangkaian digital 

dimana akan mengefisiensikan waktu dan harga (cost) dari suatu rangkaian, dan dari 

simulator ini juga bisa diketahui suatu rangkaian dengan biaya (cost) yang terendah 

dengan hasil yang sama baiknya dengan rangkaian yang lain dengan aplikasi yang 

sama.  

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian peningkatan dan pengembangan untuk mata 

kuliah Sistem Digital, dapat dilihat dalam langkah-langkah metodologi penelitian 

seperti bagan dibawah ini dan hasil teaching grant sistem digital. 

 

2.2 Metodologi Peningkatan Belajar Sistem Digital  

 Metodologi peningkatan proses belajar mengajar sistem digital menggunakan 

simulator xilinx adalah seperti yang terdapat pada gambar 2.1.  

Proses belajar mengajar sistem digital ini akan dibahas lebih detil pada sub bagian 

dibawah ini. 
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Gambar 2.1 : metodologi penelitian sistem digital 

  
2.2.1 Penelusuran literatur 

 Proses pertama dari kegiatan teaching grant sistem digital adalah penelusuran 

literatur dengan mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan materi dan pengajaran 

sistem digital baik dari buku-buku, jurnal, internet (khususnya situs-situs Sistem digital 

dan dan beberapa mailing list). 

 Dari hasil penelusuran literatur dilakukan revisi Satuan Acara perkuliahan (SAP) 

yang telah dijalankan selama ini, lalu disusun ulang dengan melakukan penerapan 

konsep-konsep baru pengembangan materi dan metode pengajaran mata kuliah Sistem 

Digital. 

Pembuatan hand-out untuk mahasiswa, 
transparansi penyajian dosen dan sistematika 
penyajian belajar.

Perancangan dan pengembangan 
modul praktikum 

Implementasi Xilinx 

1. Modul Satuan Acara perkuliahan Rangkaian digital 
2. Metode/cara penyajian perkuliahan yang interaktif 
3. Diktat (hand out) untuk mahasiswa 
4. Transparansi/materi presentasi dosen 
5. Modul praktikum Rangkaian Digital menggunakan 

Simulator Xilinx 

Revisi SAP yang sistematis, efektif dan efisien 

berdasarkan studi literatur (buku, jurnal, 

media cetak, media internet: situs-situs 

Rangkaian Digital, situs-situs Perguruan 

Tinggi dan beberapa mailing list) 
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 Perubahan materi mata kuliah Sistem Digital yang dilakukan dengan menambah 

materi mengenai simulator Xilinx. Untuk perancangan rangkaian digital, Xilinx 

mempunyai tiga cara yaitu menggunakan state diagram, Hardware Description 

language (HDL) dan schematic editor. Dalam perancangan bisa menggunakan salah 

satu cara saja atau menggabungkan ketiga cara tersebut. Untuk HDL, Xilinx dapat 

menggunakan dua bahasa pemrograman yaitu ABEL dan VHDL. Pada penerapan di 

depan kelas untuk mempermudah mahasiswa memahami dengan memberikan materi 

mengenai Xilinx sesederhana mungkin dengan menggunakan schematic editor, 

sedangkan untuk program lain dijelaskan pada saat awal memberikan gambaran umum 

tentang simulator Xilinx. 

 
2.2.2 Perancangan Hand-out dan diktat 

 Perancangan hand-out untuk dosen dan diktat untuk mahasiswa bertujuan agar 

perkuliahan yang diberikan dosen ke mahasiswa lebih terarah/skematik dan sesederhana 

mungkin dengan perancangan layout dan tata letak yang memudahkan pembacanya 

sehingga mahasiswa akan lebih memahami tujuan mata kuliah sistem digital. 

   
2.2.3 Pengembangan modul praktikum 

 Kegiatan yang dilakukan adalah melihat kembali materi yang diberikan pada 

saat praktikum. Perubahan yang dilakukan pada komponen ini dengan menambahkan 

fungsi simulator Xilinx untuk mempermudah mahasiswa melakukan perancangan 

rangkaian digital. Sebelum mahasiswa melakukan praktek dilaboratorium telah 

melakukan simulasi terhadap modul praktikum yang akan dipraktekkan. Metode ini 

hampir sama dengan praktikum sebelumnya, yaitu dimana sebelum praktikum dimulai 

mahasiswa harus memberikan laporan pendahuluan. Akan tetapi pada pengembangan 

sistem belajar yang sekarang dari laporan pendahuluan mahasiswa telah mempunyai 

hasil simulasi sehingga dari metode yang sebelumnya mahasiswa hanya bisa membuat 

analisa dari setiap rangkaian modul percobaan berdasarkan teori dan dengan metode 

yang baru analisa dari setiap rangkaian dapat juga dilihat dari hasil simulasi 

menggunakan schematic editor dari Xilinx. 

 Perubahan juga dilakukan pada saat tugas akhir dari praktikum, dimana pada 

metode konvensional mahasiswa diwajibkan membuat projek atau alat. Pada metode 
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konvensional mahasiswa merancang dan menganalisa rangkaian secara manual dan 

langsung membuat alat tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan simulasi terhadap 

rangkaian. Simulasi sangat diperlukan sekali dalam perancangan suatu rangkaian 

terutama sangat berguna untuk merancang dan menganalisa rangkaian digital yang 

sangat kompleks. Dari simulasi dapat diketahui kebenaran rangkaian dari hasil simulasi, 

dan juga bisa melakukan penyederhanaan terhadap rangkaian dan menghitung biaya 

(cost) yang diperlukan untuk membuat alat tersebut. 

  
2.2.4 Implementasi Xilinx 

 Tahap penelitian selanjutnya dengan menerapkan konsep-konsep yang telah 

dibuat dengan mengimplementasikan simulator Xilinx khususnya Schematic editor.  

 Program Xilinx yang digunakan adalah The Xilinx Student Edition (XSE) yang 

ideal untuk kuliah rangkaian digital apapun. Versi yang digunakan adalah industry-

standard foundation 2.1i, dimana mudah untuk dipelajari mahasiswa dan dosen atau 

asisten juga bisa memfokuskan diri kepada konsep perancangan dengan tingkat yang 

lebih tinggi.  

Beberapa fitur yang dapat diberikan oleh Xilinx 2.1i adalah sebagai berikut : 

- Merancang suatu rangkaian secara grafik menggunakan schematic editor atau 

menggambarkan tekstual suatu rancangan dengan hardware description language 

(HDL) editor. Menggambarkan finite state machine yang kompleks dengan state 

diagram editor. Mengimpor rancangan logika dari OrCAD atau Viewlogic. 

- Memeriksa fungsi dan waktu rangkaian logika dengan simulator 

Untuk implementasi software Xilinx ini disarankan untuk menggunakan spesifikasi 

komputer sebagai berikut : 

o prosessor pentium 20 MHz 

o diatas windows 95 dan Windows NT (SP3 atau SP4). 

o RAM 32 MB 

o 2 GB disk 

 Implementasi tahap awal dengan mengimplementasikan modul-modul 

praktikum dan mengembangkan beberapa soal-soal yang akan diberikan oleh asisten 

untuk mahasiswa. Pengembangan lebih lanjut juga dilakukan pada projek akhir 

mahasiswa, dimana pada tahap ini diberikan beberapa contoh perancangan suatu projek 
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yang lebih kompleks dari projek yang telah dibuat oleh mahasiswa sebelumnya dengan 

langkah-langkah yang lebih mudah dan alat bantu simulator Xilinx seperti perancangan 

vending machine. 

 Implementasi selanjutnya dengan menerapkan metode yang telah dibuat kepada 

mahasiswa. Tahap awal dengan memberikan penjelasan mengenai Xilinx secara umum, 

kemudian memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai Schematic Editor 

dan Simulation Function.  

 Tahap selanjutnya dengan membuat rangkaian-rangkaian yang ada pada modul 

praktikum dan melakukan simulasi terhadap rangkaian-rangkaian tersebut. Setelah 

melakukan simulasi mahasiswa melakukan analisa dari hasil simulasi yang telah 

dilakukan. 

 Tahap akhir dengan memberikan satu projek yang tentunya lebih kompleks dari 

beberapa rangkaian yang telah dibuat mahasiswa. Pada tahap ini, awalnya mahasiswa 

dijelaskan langkah-langkah yang sistematis untuk melakukan perancangan. Tahap 

selanjutnya mahasiswa melakukan simulasi dan menganalisa apakah output rangkaian 

yang dibuat benar dan efektirf. Pada tahap perancangan ini, meskipun projek yang 

dibuat oleh mahasiswa sama, akan tetapi hasil rancangan rangkaian yang dibuat akan 

berbeda-beda dengan hasil output rangkaian yang sama, sehingga analisa terhadap 

rangkaian yang berbeda-beda tersebut akan berbeda pula meskipun output dari 

rangkaian tersebut semuanya benar dan sama. 
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BAB III 

PEMBAHASAN HASIL YANG TELAH DICAPAI 
 
 

 Kegiatan teaching grant sistem digital yang telah dilakukan selama dua belas 

bulan menyederhanakan sistem pembelajaran dengan lebih menekankan kepada 

pemahaman mahasiswa terhadap fungsi-fungsi gerbang logika sehingga dapat 

menganalisa rangkaian digital secara lebih mudah dan mengembangkan kemampuan 

perancangan rangkaian digital dengan menggunakan alat bantu simulator. 

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan teaching grant sistem digital untuk lebih detil 

akan dijelaskan pada sub bagian dibawah ini. 

 

3.1 Satuan Acara perkuliahan (SAP) Sistem Digital 

 Satuan Acara Perkuliahan (SAP) sistem digital mengalami perubahan pada 

minggu kedua dengan menambahkan penjelasan mengenai simulator Xilinx, dan juga 

untuk minggu-minggu selanjutnya diterapkan fungsi simulator Xilinx terutama 

penekanan terhadap penggunaan schematic editor dan Simulation function.  

 Penerapan simulator Xilinx dimulai pada minggu kedua ketika mahasiswa 

mempelajari tentang gerbang logika dasar dan mensimulasikan gerbang logika dasar 

menggunakan simulator Xilinx. Pada minggu selanjutnya yaitu minggu ke-3 dan ke-4 

yang mempelajari beberapa cara atau metode penyederhanaan rangkaian digital. Pada 

minggu ke-3 dan ke-4 ini mahasiswa dengan menggunakan simulator Xilinx dapat 

membuktikan bahwa penyederhanaan yang dilakukan adalah benar. Pembahasan dan 

perancangan rangkaian digital untuk minggu-minggu selanjutnya akan lebih 

meningkatkan kreatifitas mahasiswa dan mempermudah proses perancangan dengan 

menggunakan simulator Xilinx. Tujuan instruksional umum (TIU) pada SAP benar-

benar ditekankan pada pemahaman mahasiswa terhadap suatu rangkaian serta 

perancangan rangkaian tersebut dan mensimulasikan hasil perancangan yang telah 

dilakukan dengan alat bantu simulator Xilinx.  

SAP untuk lebih detilnya dapat dilihat pada lampiran 1. 
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1

3.2 Diktat dan Hand-out  

 Diktat digunakan oleh mahasiswa dengan materi yang tidak kompleks sehingga 

mempermudah mahasiswa untuk memahami sistem digital. Sedangkan hand-out untuk 

presentasi dosen dikelas. Tujuan utama penyusunan diktat dan hand-out ini adalah 

sebagai berikut : 

 1. Lebih mempertegas kejelasan materi 

 2. Membuat ringkasan materi 

 3. Menyusun materi dengan sistematis dan teratur 

Diktat yang telah disusun dititik beratkan pada kemampuan mahasiswa untuk 

merancang rangkaian digital dari tingkat kesulitan yang paling rendah sampai yang 

cukup kompleks, untuk lebih detilnya dapat dilihat pada lampiran 2 dan hand out untuk 

pengajar dapat dilihat pada lampiran 3. 

 
3.3 Simulator Xilinx 

 Xilinx (Xilinx Foundation Series) adalah suatu perangkat lunak yang berguna 

untuk mendesain dan mensimulasikan suatu rangkaian digital. Xilinx dapat mendesain 

suatu alat atau rangkaian digital dan kemudian mensimulasikan rangkaian tersebut 

untuk melihat apakah rancangan yang buat sudah benar atau masih mengandung 

kesalahan. 

 
Gambar 3.1 : Simulator Xilinx 

 Tahapan atau proses pendesainan alat atau rangkaian digital dalam Xilinx sama 

seperti mendesain suatu rangkaian logika secara manual. Sebelum mulai mendesain di 

dalam Xilink minimal sudah harus mempunyai rencana rancangan state diagram atau 
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truth-tables dari spesifikasi rangkaian atau alat yang ingin kita desain. Kalau kita tidak 

mempunyai rancangan tersebut, Xilink tidak dapat membantu kita dalam mendesain alat 

tersebut. Akan tetapi dengan menggunakan simulator Xilinx, kesalahan terhadap 

rancangan rangkaian digital dapat diminimalisasi. 

 Untuk perancangan rangkaian digital, Xilink mempunyai tiga cara, yaitu dengan 

menggunakan State Diagram, Hardware Description Language (HDL) dan Schematic 

seperti yang terlihat pada gambar 3.1. Untuk HDL, Xilink dapat menggunakan dua 

bahasa pemrograman yaitu ABEL dan VHDL. 

 Pada jurusan sistem komputer saat ini menggunakan Xilinx Foundation tools 

Skematik dan simulasi. Ada banyak hal yang dapat dipelajari dan manfaatkan dari 

program xilixn skematik dan simulasi ini, akan tetapi yang akan diterapkan di mata 

kuliah sistem digital mengenai : 

1. memulai suatu projek atau rangkaian baru 

2. menggambarkan skematik dari rangkaian digital 

3. mensimulasikan rangkaian 

 Untuk lebih jelasnya mengenai penerapan Xilinx akan dibahas pada sub bagian 

3.5. 

 
3.4 Modul praktikum sistem digital 

 Modul praktikum tidak mengalami perubahan yang signifikan, dimana 

perubahan terdapat pada laporan pendahuluan, mahasiswa diwajibkan melakukan 

simulasi terhadap modul praktikum yang akan dipraktekkan dan memberikan analisa 

baik secara teori dan dari hasil simulasi yang telah diperoleh sebelum praktikum 

berlangsung.  

 Perubahan yang cukup besar pada praktikum adalah pada tugas akhir mahasiswa 

yang membuat suatu projek diwajibkan untuk mensimulasikan rancangan rangkaian 

yang akan dibuat. Contoh projek akhir mahasiswa dapat dilihat pada contoh soal nomor 

3 yang dibahas pada sub bagian 3.5 dibawah ini. 

 Perubahan modul praktikum yang lebih mendetil dapat dilihat pada lampiran 4. 
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3.5 Penerapan Xilinx  

 Penerapan Xilinx yang telah dilakuan pada kegiatan teaching grant ini adalah 

dengan mencoba menerapkan metode pengajaran terhadap 60 mahasiswa yang dibagi 

menjadi 2 kelompok.  

 Kelompok pertama yang terdiri dari 30 mahasiswa diberikan tutorial mengenai 

simulator Xilinx. Kelompok kedua yang juga terdiri dari 30 mahasiswa tidak diberikan 

pengetahuan mengenai Xilinx. 

Kedua kelompok mahasiswa ini di berikan 3 soal dengan tingkatan mudah, sedang dan 

sulit, dimana dalam pengerjaannya kelompok pertama menggunakan alat bantu Xilinx 

sedangkan kelompok kedua tidak menggunakan simulator. 

Soal yang diberikan kepada kedua kelompok mahasiswa tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1.  Soal dengan tingkat kesulitan mudah  

 Menyederhanakan rangkaian : 

 a.  BCDDCBADCABABCDDCABDCBAY +++++=  

 b.  Z =  A B C  + A B C D  + A B CD + ABD + A B C D + AB C D + A B C D 

2.  Soal dengan tingkat kesulitan sedang 

 a. Merancang modulo-10 dengan menggunakan JK-flip-flop dan D-flip-flop. 

 b. Menganalisa hasil rangkaian yang diperoleh. 

3.  Soal dengan tingkat kesulitan sulit 

 Merancang vending machine yang dapat memilih tiga buah bahan. 

 Perancangan mesin makanan ini dapat memilih tiga buah bahan yang berbeda 

dengan harga harga satu jenis makan Rp. 500,- dan dua jenis makanan lainnya Rp. 

1.000,-. Bahan yang berharga Rp. 500,- adalah permen karet dan yang berharga Rp. 

1.000,- adalah coklat dan potato chip. Mesin ini dapat menerima dua macam uang 

logam yaitu Rp. 1.000,- dan Rp. 500,- . Jika pembeli ingin membatalkan transaksi 

walaupun ia sudah memasukkan uang dapat melakukan pengambilan uangnya 

kembali. 

Hasil penilaian dari ketiga soal diatas seperti yang terlihat pada tabel 3.1.  
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Tabel 3.1 : Hasil Penilaian  

Jumlah Mahasiswa Yang Benar Mengerjakan Tingkatan 
Kesulitan  

Soal Simulator Xilinx Tanpa Simulator 

Mudah 30 100% 30 100% 

Sedang 28 93,3 % 19 63,3 % 

Sulit 11 36,7 % 0 0 % 

 Tabel 3.1 menunjukkan hasil yang lebih baik untuk mahasiswa yang 

menggunakan alat bantu simulator Xilinx. 

Dari hasil pengerjaan soal yang dilakukan oleh semua mahasiswa, untuk soal yang 

mudah rata-rata mengerjakan dengan baik. Akan tetapi mahasiswa yang mengerjakan 

dengan menggunakan alat bantu simulator Xilinx dapat melihat bahwa hasil yang 

persamaan yang telah disederhanakan benar dengan menggambar dan mensimulasikan 

rangkaian sebelum disederhanakan dan setelah disederhanakan. Contoh hasil yang 

dikerjakan oleh seorang mahasiswa untuk soal pertama adalah sebagai berikut. Contoh 

menyederhanakan suatu rangkaian : 

 Rangkaian soal 1.a disederhanakan dengan menggunakan Peta karnough, 

sehingga diperoleh rangkaian yang lebih sederhana yaitu BDBDY += . 

Dengan mengunakan simulator Xilinx, digambar rangkaian sebelum disederhanakan 

dan yang setelah disederhanakan. Gambar 3.2 untuk rangkaian yang belum 

disederhanakan dan gambar 3.3 untuk gambar rangkaian hasil penyederhanaan dengan 

menggunakan peta-K. 
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Gambar 3.2 Skematik editor rangkaian 

 

 
Gambar 3.3 Skematik editor rangkaian yang telah disederhanakan 

 Kedua rangkaian tersebut di simulasikan seperti yang terlihat pada gambar 3.4 

untuk hasil simulasi rangkaian sebelum disederhanakan dan gambar 3.5 untuk rangkaian 

yang telah disederhanakan. 
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Gambar 3.4 Hasil simulasi rangkaian  

 

 
Gambar 3.5 Hasil simulasi rangkaian yang telah disederhanakan 

  
 Hasil simulasi kedua rangkaian menunjukkan timing diagram yang sama, 

sehingga dapat dilihat bahwa hasil penyederhanaan rangkaian yang dilakukan benar. 

 Soal kedua mahasiswa melakukan perancangan modulo-10 menggunakan JK-

flip-flop dan D-flip-flop, dimana pada soal ini mahasiswa harus menganalisa hasil 

perancangan yang telah dibuat. 

 Pada tabel 3.1 hasil penilaian diperoleh sekitar 93,3 % mahasiswa dapat 

melakukan perancangan dengan benar. Hal ini karena dengan menggunakan alat bantu 

simulator Xilinx mahasiswa dapat melihat kebenaran hasil perancangan yang dilakukan 

sehingga dapat mengedit atau membenarkan rancangan yang dibuat. 

Contoh hasil perancangan yang telah dilakukan oleh mahasiswa dapat dilihat pada 

gambar 3.6 dan 3.7 untuk gambar rangkaian menggunakan JK-flip-flop dan D-flip-flop 

yang menggunakan simulator Xilinx. 
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Gambar 3.6 : Skematik editor modulo-10 dengan JK-flip-flop 

 

 
Gambar 3.7 : Simulasi modulo-10 dengan JK-flip-flop 

 
Gambar 3.8 : Skematik modulo-10 dengan D-flip-flop 
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Gambar 3.9 : Simulasi modulo-10 dengan D-flip-flop 

 
 Tingkat kesulitan tertinggi diantara ketiga soal yang ada, 36,7% mahasiswa yang 

menggunakan alat bantu simulator Xilix dapat mengerjakannya dengan baik. Sedangkan 

mahasiswa yang tidak menggunakan simulator Xilinx tidak dapat melakukan 

perancangan dengan baik. 

 Salah satu contoh hasil rancangan vending machine mahasiswa yang dapat 

memilih tiga buah bahan, dan hasil rancangannya kemudian disimulasikan dengan 

mempergunakan Xilinx. 

 Perancangan mesin makanan dapat memilih tiga buah bahan yang berbeda 

dengan harga satu jenis makan Rp. 500,- dan dua jenis makanan lainnya Rp. 1.000,-. 

Bahan yang berharga Rp. 500,- adalah permen karet dan yang berharga Rp. 1.000,- 

adalah coklat dan potato chip. Mesin ini dapat menerima dua macam uang logam yaitu 

Rp. 1.000,- dan Rp. 500,- . Jika pembeli ingin membatalkan transaksi walaupun ia 

sudah memasukkan uang dapat melakukan pengambilan uangnya kembali. 

 Di dalam melakukan perancngan ini, langkah pertama adalah 

mengidentifikasikan permasalahan, dilanjutkan dengan pengidentifikasian state, 

pernyataan state diagram, dan pembuatan tabel kebenaran.  Setelah itu dilakukan 

pembuatan Input Forming Logic (IFL) yaitu masukan kepada D-flipflop, kemudian 

penentuan Output Forming Logic yang merupakan keluaran dari mesin ini. Pada akhir 

penulisan dilakukan analisa terhadap rancangan yang telah dibuat. 

 Pengidentifikasian permasalahan dari contoh kasus diatas adalah sebagai 

berikut:  

Sebagai input dapat dinyatakan dengan : 

 - tidak ada kegiatan TA 

 - Untuk pengembalian D 
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 - Masukan uang Rp. 500,00 E 

 - masukan uang Rp. 1.000,00 F 

 - memilih bahan I (permen karet @ Rp. 500,-) G 

 - memilih bahan II (Coklat @ Rp 1.000,-) H 

 - memilih bahan III (Potato chip@ Rp 1.000,-) I 

Sebagai output dinyatakan dengan : 

 - uang kembali W 

 - Mengeluarkan bahan I (permen karet @ Rp. 500,-) X 

 - Mengeluarkan bahan II (Coklat @ Rp 1.000,-) Y 

 - Mengeluarkan bahan III (Potato chip@ Rp 1.000,-) Z 

Langkah selanjutnya setelah mengidentifikasi permasalahan adalah dengan 

mengidentifikasi state. Untuk contoh kasus diatas terdapat beberapa keadaan dengan 

kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut : 

 State a : 1.tidak ada kegiatan kembali ke state  A 

  2. memasukkan uang Rp. 500,- ke  B 

  3. memasukkan uang Rp. 1.000,-  C 

 State b : 1. tidak ada kegiatan kembali ke state  B 

  2. memencet uang, kembali ke state  B 

  3. memilih bahan I, mesin mengeluarkan bahan I  

   (permen karet @ Rp. 500,-) dan kembali ke state  A 

  4. memasukkan uang Rp. 500,00 ke state  C 

 State c : 1. tidak ada kegiatan kembali ke state  C 

  2. memencet uang, kembali ke state  D 

  3. memilih bahan II, mesin mengeluarkan bahan II  

   (Coklat @ Rp 1.000,-) dan kembali ke state  A 

  4. memilih bahan III, mesin mengeluarkan bahan III  

   (Potato chip@ Rp 1.000,-) dan kembali ke state  A 

 State d :  1. mesin mengeluarkan uang, kembali ke state  A 

 Pengidentifikasian state sangat diperlukan untuk menentukan state diagram 

sebelum dilakukan perancangan rangkaian. State diagram untuk contoh kasus ini dapat 
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dilihat pada gambar 3.10. Kemudian dibuat tabel kebenaran dan persamaan rangkaian 

logikanya.  

TA

TA

TAG

D

D

H

I

E

E

F Rp. 1.000,-

X DSB SE

W  DSB SE

Y DSB SE

DSB SE

A
000

B
001

C
010

D
100

Rp. 500,-

 

Gambar 3.10 : State diagram 

 

 Persamaan yang diperoleh digambar pada skematik editor seperti yang terlihat 

pada gambar 3.11, dan kemudian disimulasikan dengan hasil simulasi dari vending 

machine yang dibuat mahasiswa dapat dilihat pada gambar 3.12. 
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Gambar 3.11 Skematik editor vending machine 

 
Gambar 3.12 Hasil simulasi vending machine  
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 Hasil simulasi yang diperoleh dari functional simulation Xilinx di analisa 

apakah rangkaian yang telah dirancang dapat berfungsi dengan baik. Contoh kasus yang 

digunakan yaitu merancang rangkaian vending machine dapat berjalan dengan baik. 

 Kelompok pertama mahasiswa yang diberikan pengetahuan simulator Xilinx 

juga diberikan kuisioner pendapat mereka terhadap alat bantu simulator Xilinx yang 

telah mereka gunakan. Pernyataan dan hasil dari kuisioner tersebut dapat dilihat pada 

tabel 3.2. 

Tabel 3.2 : Hasil Kuisioner  

No. PERNYATAAN YA 
1 Xilinx dapat membantu mahasiswa dalam merancang rangkaian digital 

dengan simulasi.  
30 100% 

2 Xilinx dapat mengurangi kesalahan di dalam perancangan  30 100% 

3 Xilinx dapat membantu agar mendapatkan rangkaian dengan penggunaan 
komponen seminimal mungkin  

30 100% 

4 Xilinx sangat berguna untuk merancang rangkaian dengan tingkat 
kesulitan yang kompleks  

30 100% 

5 Xilinx dapat membantu melihat kemampuan mahasiswa dalam 
memahami sistem digital.  

22 73,3% 

6 Xilinx mampu membuat fasilitas yang sangat memudahkan dalam 
penggambaran melalui skematik editor.  

30 100% 

7 Xilinx merupakan program yang user friendly.  28 93,3 % 

8 Kotak dialog pada Xilinx yang interaktif juga mendukung kecanggihan 
program ini sehingga sangat membantu dalam memahami proses 
pembuatan projek.  

22 73,3% 

 

 Hasil tabel 3.2 dapat dilihat bahwa simulator sangat membantu mahasiswa 

dalam proses perancangan rangkaian digital. 
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BAB IV 

PENUTUP 
 

 

4.1 KESIMPULAN 

 Kegiatan teaching grant sistem digital yang dilakukan dengan menerapkan 

simulator Xilinx yang bertujuan untuk membantu mahasiswa merancang rangkaian 

digital dengan simulasi, sehingga akan mengurangi kesalahan pada saat pembuatan alat. 

Penggunaan Xilinx akan mendapatkan rangkaian dengan penggunaan komponen 

seminimal mungkin dan akan sangat lebih berguna untuk perancangan rangkaian digital 

dengan tingkat kesulitan yang lebih kompleks.  

 Penerapan Simulator Xilinx juga akan dapat melihat pemahaman dan 

kemampuan mahasiswa dalam merancang suatu rangkaian digital dengan melihat hasil 

rancangan dari tugas akhir mahasiswa.  

Antusias mahasiswa terhadap metode pembelajaran yang baru dengan menggunakan 

simulator Xilinx ini sangat tinggi karena tingkat keefektifan simulator untuk 

penganalisanaan rangkaian digital untuk rangkaian yang lebih rumit. 

 Simulator xilinx yang digunakan dalam perkulihan sistem digital pada jurusan 

Sistem komputer ini adalah schematic editor, dimana simulator ini tidak akan 

menciptakan mahasiswa menjadi langsung paham mengenai rangkaian digital tanpa 

terlebih dahulu memahami fungsi-fungsi gerbang-gerbang logika dasar, dan fungsi 

simulator ini akan mempermudah mahasiswa dalam perancangan suatu rangkaian dan 

analisa terhadap rangkaian tersebut.  
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