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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN PEDOMAN PRAKTIKUM 

 

Pengujian telah dilaksanakan dengan mengujikan 5 pedoman sesuai dengan 

Handout Pedoman Praktikum pada 10 mahasiswa Fakultas Teknik Elektro dan 

Komputer dengan kriteria telah mengambil mata kuliah Sistem Digital dan Jaringan 

Komputer. 

 

4.1. Pengujian Kepada Mahasiswa 

Dalam pengujian diberikan kuisioner yang berupa pertanyaan tentang pedoman 

yang dibuat untuk mengukur kualitas dari pedoman praktikum. 

 

4.1.1. Kuisioner 

Kuisioner yang dibuat berupa pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan 5 

skala, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. 

Setiap skala mempunyai nilai (skor), yaitu sangat tidak setuju dengan skor 1, tidak 

setuju dengan skor 2, cukup setuju dengan skor 3, setuju dengan skor 4, sangat setuju 

dengan skor 5. Berikut adalah tabel yang berisi pertanyaan kuisioner. 

 

Tabel 4.1. Pertanyaan Kuisioner 

N

o 
Pertanyaan 

Jawaban 

1 2 3 4 5 

1. 
Materi di dalam pedoman tiap topik sudah sesuai dengan 

judul praktikum. 
     

2. 
Materi di dalam pedoman praktikum sudah sesuai 

dengan tujuan praktikum. 
     

3. 
Dasar teori dalam pedoman praktikum dapat membantu 

memahami materi di perkuliahan. 
     

4. Pengguna dapat mengerti cara kerja tiap topik.      

(bersambung) 
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Tabel 4.1. Pertanyaan Kuisioner(lanjutan) 

5. 

Contoh-contoh di dalam pedoman praktikum dapat 

membantu dalam mengerjakan soal-soal tugas yang 

diberikan. 

     

6. Waktu yang direncanakan tiap topik sudah sesuai.      

7. Soal-soal tugas yang diberikan sesuai dengan dasar 

teori. 
     

8. Pedoman dapat menambah wawasan pengguna.      

9. Pedoman mudah digunakan.      

10. 
Pedoman praktikum secara keseluruhan dapat 

membantu pengguna memahami materi di perkuliahan. 
     

 

4.1.2. Tugas 

Tugas yang dibuat berupa pertanyaan yang disesuaikan dengan pedoman 

praktikum yang diujikan. Tugas diberikan di setiap pengujian pedoman praktikum dan 

memiliki bobot penilaian. Tugas yang dibuat bertujuan untuk menguji kemampuan 

responden (mahasiswa) untuk memahami materi pada pedoman praktikum yang dibuat. 

Bobot penilaian maksimal tugas yang diberikan pada pedoman praktikum adalah 100 

dan minimal adalah 0. 

 

4.2. Hasil Pengujian 

Hasil pengujian terdiri dari 2 bagian, yaitu pengujian pedoman dan hasil kuisioner 

beserta analisanya. 

 

4.2.1. Hasil Pengujian Pedoman Praktikum 

4.2.1.1. Topik 1: Pengenalan USR-WIFI232 dan Hardware Menggunakan 

Mikrokontroler ATMega8535  

Modul USR-WIFI232-G telah berhasil terhubung dengan perangkat lunak 

CodeVisionAVR. 

 Jika diberikan input “+++”, maka akan memberikan feedback “a” sebagai 

konfirmasi dan masukan “a” akan diberikan feedback “+ok” 
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Gambar 4.1 Feedback “+++a” dan “a+ok” 

 

 

 Hasil keluaran perintah “AT+H” 

 

Gambar 4.2 Keluaran Perintah “AT+H” 

 Hasil keluaran untuk perintah lain misalkan untuk mengetahui versi dari aplikasi 

USR-WIFI232-G yang digunakan “AT+VER” 

 

Gambar 4.3 Keluaran Perintah “AT+VER” 
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4.2.1.2.  Topik 2: Topologi WiFi Ad Hoc 

  Modul juga dapat digunakan dalam jaringan Ad Hoc dan dapat melakukan 

pertukaran data dengan user lain dengan menggunakan program “USR-TCP232-Test” 

pada PC1 dan program “TCPUDPDbg” pada PC2. 

  Pada PC1, program “USR-TCP232-Test” diberi seting serial port dan baud rate 

yang sama dengan modul USR-WIFI232-G seperti pada Gambar 4.4 Jika USR-

WIFI232-G terkonfigurasi sebagai Server mode, “TCPUDPDbg” pada PC2 akan 

terkonfigurasi sebagai “Client mode connection” yang dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.4. USR-TCP232-Test pada PC1 

 

 

Gambar 4.5. TCPUDPDbg pada PC2 

   

  Data pada PC1 dan PC2 dapat ditransfer dari program “Comm Tools” ke 

program “TCPUDPDbg” atau kebalikannya. Hal ini dapat disebut juga modul bekerja 

dalam transparent transmission mode. 
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4.2.1.3.  Topik 3: Topologi WiFi AP (Infrastruktur) 

 Pada topik ini modul USR-WIFI232-G dibuat dalam mode AP dengan 

menghubungkan Wireless Connection Network “kristianiira1” dan memasukkan kode 

security “12344321”. Lalu membuka “10.10.100.1” pada Web browser. Kemudian 

memasukkan username “admin” dan password “f73kuk5w” untuk masuk ke seting 

akses web. 

  Pilih halaman pada pengaturan Work Mode dan pilih mode AP mode 

kemudian “Save” (Gambar 4.6). Maka LED Modul USR-WIFI232-G akan menyala 

hijau sebagai indikator modul bekerja pada mode AP.  

 

Gambar 4.6. Modul USR-WIFI232-G Bekerja pada Mode AP 

 

  Mode AP ini dapat diakses dengan Wireless Connection Network melalui 

Smartphone atau Laptop. USR-WIFI232-G akan menjadi pusat dari jaringan node dan 

dihubungkan melalui serial port UART untuk memberikan pengaturan pada User 

Device. 

 

4.2.1.4. Topik 4: Topologi WiFi AP+STA 

Topologi AP+STA adalah penggunaan bersamaan saat modul bekerja dengan 

mode AP dan mode STA. Untuk membuat mode ini pertama-tama masuk ke pengaturan 

akses web pilih “STA Setting” lalu klik “Scan” untuk memilih ke SSID router yang 

diinginkan. Pilih “kristianiira09” lalu klik “OK”(Gambar 4.7). 
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Gambar 4.7. Memilih SSID Router 

 

Masukkan password dari router “tianiira” kemudian klik “Save”. Pilih “AP+STA 

Mode” pada Work Mode, sehingga USR-WIFI dapat terhubung sekaligus dengan 

router dan mobile/PAD (Gambar 4.8). Jika modul USR-WIFI232-G sudah bekerja 

pada mode AP+STA akan menyala hijau dan biru. Router bekerja pada STA dan 

mobile/PAD bekerja pada mode AP dari modul.  

 

Gambar 4.8. Modul USR-WIFI232-G Bekerja pada Mode AP+STA 

 

4.2.1.5. Topik 5: AT Command 

Dengan menggunakan WIFI232-Tool, USR-WIFI232-G-Setup v1.10 diatur 

sesuai dengan “com port” yang dipakai dan “baudrate” yang sama digunakan oleh 

komputer adalah “com port” 9 dengan “baudrate” 115200. 

Pada topik ini dijelaskan macam-macam Instruction  Syntax Format beserta 

penggunaannya dengan AT+Instruction. Mahasiswa mencoba dan menganalisa macam-

macam perintah beserta pesan error. 

 Misalkan mencoba perintah sesuai dengan “AT+WMODE” 
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 Fungsi : Mengatur /mendapatkan mode kerja Wi-Fi  

 Format : 

 Mendapatkan operasi 

AT+WMODE<CR> 

+ok=<mode><CR>< LF ><CR>< LF > 

 Set Operasi 

AT+ WMODE=<mode><CR> 

+ok<CR>< LF ><CR>< LF > 

 Parameter: 

 mode: mode kerja Wi-Fi 

 AP 

 STA 

 APSTA 

 

  Setelah diberikan perintah di atas modul akan memberikan respon 

“AT+WMODE+ok=AP” program akan menerima jawaban operasi dengan parameter 

AP karena modul USR-WIFI232-G sedang bekerja pada mode AP, seperti ditunjukkan 

Gambar 4.9.  

 

Gambar 4.9. Perintah “AT+WMODE” 

 

 Jika ingin memberikan perubahan pada mode kerja AP+STA dapat memberikan 

perintah dengan format “AT+WMODE=APSTA”, maka setelah modul dihidupkan 

kembali akan bekerja pada mode AP+STA dengan nyala LED hijau dan biru. Dengan 

catatan router dari SSID STA menyala dan sudah diseting terhubung dengan password 

dari router tersebut. Dari pengaturan AT+Command ini sangat praktis penggunaannya 

dibandingkan dengan pengaturan Akses Web. 

  Selanjutnya misalkan penggunaan perintah “AT+WEBU” 

 Fungsi: mengatur/mendapatkan user name dan password halaman web  

 Format: 

 Mendapatkan Operasi 

AT+ WEBU<CR> 

+ok=<username,password> <CR>< LF ><CR>< LF > 

 Mengatur Operasi 
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AT+ WEBU=<username,password><CR> 

+ok<CR>< LF ><CR>< LF > 

 Parameter: 

 username: User Name, panjang sampai 15 karakter, tidak boleh kosong 

 password: password, panjang sampai 15 karakter, boleh kosong 

 

Saat dimasukkan perintah AT+WEBU didapatkan nama username “adminn” 

dengan password “f73kuksww”, ditunjukkan seperti Gambar 4.10. Jika ingin mengubah 

username “admin ”dan password “f73kuksw” dapat diatur dengan operasi 

“AT+WEBU=admin, f73kuk5w”. Untuk penggunaan Instruction  Syntax Format dan 

hasil pengaturan yang didapat selengkapnya dapat dipelajari lagi pada handout 

praktikum topik 5. 

 

Gambar 4.10. Mendapatkan Username dan Password dengan “AT+WEBU” 

 

4.2.2. Hasil Kuisioner dan Analisa Hasil 

Dari hasil kuisioner yang didapat dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Kuisioner 

No Pertanyaan 
Jawaban 

1 2 3 4 5 

1. 
Materi di dalam pedoman tiap topik sudah 

sesuai dengan judul praktikum. 
  1 5 4 

2. 
Materi di dalam pedoman praktikum sudah 

sesuai dengan tujuan praktikum. 
   6 4 

3. 
Dasar teori dalam pedoman praktikum dapat 

membantu memahami materi di perkuliahan. 
  1 9  

4. Pengguna dapat mengerti cara kerja tiap topik.   3 7  

5. 
Contoh-contoh di dalam pedoman praktikum 

dapat membantu dalam mengerjakan soal-soal 
  6 4  



31 
 

tugas yang diberikan. 

6. 
Waktu yang direncanakan tiap topik sudah 

sesuai. 
  6 4  

7. Soal-soal tugas yang diberikan sesuai dengan 

dasar teori. 
  6 4  

8. Pedoman dapat menambah wawasan pengguna.    5 5 

9. Pedoman mudah digunakan.   1 9  

10. 

Pedoman praktikum secara keseluruhan dapat 

membantu pengguna memahami materi di 

perkuliahan. 

   8 2 

 

Dari hasil tersebut dapat dicari total rata-rata kepuasan dengan rumus : 

Rata-rata kepuasan tiap orang = jumlah poin jawaban / jumlah soal 

Total rata-rata kepuasan  = jumlah rata-rata kepuasan tiap orang / jumlah responden 

Total rata-rata kepuasan =  (4+3,8+4+3,9+4,1+4,1+3,8+3,5+3,6+4,1) / 10 

            = (38,9) / 10 

            =  3,89 

Sehingga didapatkan hasil kuisioner pedoman ini adalah dengan total rata-rata 

kepuasan adalah 3,89 yang berarti responden puas dengan pedoman praktikum yang 

dibuat. 

 
 


