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TUGAS AKHIR  TAHAP 1 

MATA KULIAH PENGANTAR INTELEGENSI BUATAN 

I. PETUNJUK TEKNIS 

a. Tugas ini bersifat KELOMPOK, maksimal beranggotakan 5 orang (tidak boleh lebih).  

b. Pembagian kelompok sudah bisa dilaksanakan sejak tugas ini diunggah ke 

www.bethanurinasari.wordpress.com. Daftar nama kelompok dikumpulkan ke masing-

masing kordinator kelas, maksimal para kordinator kelas mengumpulkan ke dosen 

pengampu adalah Jumat, 25 November 2016 pukul 16.00 WIB melalui email 

betha.nurina@staff.unsika.ac.id.  

c. Tugas tahap 1 ini dikumpulkan sebelum pertemuan 14 pada semester ini. (Deadline H-1 

jadwal kuliah, contoh kelas A  jadwal kuliah Rabu, 30 November 2016, sehingga deadline 

Selasa, 29 November 2016 pukul 23.59 WIB.  

d. Topik paper yang dipilih pada tugas ini sangat disarankan ada keterkaitan topik dengan 

tugas akhir matakuliah lain, misalnya sama topiknya dengan tugas akhir Web 2 atau 

Perancangan Basis Data atau Sistem Informasi Manajemen atau mata kuliah lain. 

e. Keterlambatan pengumpulan hasil tugas akan dikenakan sanksi nilai dikurangi 10 poin/hari 

(Dihitung sejak waktu kuliah pertemuan 14). 

 

II. SOAL 

a. Cari 1 paper/jurnal yang menyelesaikan masalah dengan menerapkan metode atau teknik 

kecerdasan buatan, yaitu bisa dengan topik berikut: 

i. Sistem Pakar 

ii. Logika Fuzzy , Fuzzy Inference System 

iii. Jaringan Syaraf Tiruan  

iv. Algoritma Genetika 

Paper umumnya terdiri dari 5-12 halaman (ada yang format penulisan 1 kolom/ 2 kolom), 

yang berisi mulai dari  judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan dan daftar 

pustaka. 

 

b. Paper/jurnal setiap kelompok di semua kelas (6 kelas) harus berbeda. Maka bagi kelompok 

yang sudah memutuskan dan memilih 1 jurnal, mengunggah file paper / jurnalnya (.pdf) di 

Facebook  Fasilkom Unsika.  Apabila ditemukan sama,maka bagi kelompok yang terakhir 

mengunggah harus mencari paper/jurnal lain. Kesempatan upload hanya sekali, kecuali 

masih ditemukan file paper/jurnal  yang sama. Cari topik paper/jurnal yang menarik dan 

terbaru, sehingga Anda beserta kelompok semangat dalam membahasnya. 

 

 

 

http://www.bethanurinasari.wordpress.com/
mailto:betha.nurina@staff.unsika.ac.id
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c. Buat review/ringkasan/rangkuman setelah Anda membaca dan memahami paper/jurnal 

tersebut dalam 1 file dokumen ( .pdf) , dan 1 file video presentasi  yang berisi poin-poin 

berikut : 

i. Latar belakang masalah 

ii. Tujuan penelitian 

iii. Data yang digunakan 

iv. Metode/teknik yang diterapkan  

v. Pola eksperimen dan hasilnya 

vi. Kesimpulan 

 

d. Hasil Review/ringkasan/rangkuman yang berasal dari paper/jurnal bahasa inggris dilarang 

dari hasil terjemahan langsung, tetapi disarankan ditulis ulang menggunakan kata yang 

Anda pahami.  

 

e. Apabila ditemukan adalah salah tulis (typo) pada laporan maka nilai akan dikurangi 

5/kesalahan. Misalnya salah ketik (kurang huruf), salah penulisan  kata awalan di atau kata 

depan di, penulisan kata asing dan sebagainya.  Kita buktikan bahwa rasa cinta pada bangsa 

Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.  

 

f. Laporan / dokumen terdiri dari komponen : 

i. Hasil review/ringkasan/rangkuman 

ii. Paper/jurnal yang direview/diringkas/dirangkum  

 

g. Skema penilaian pemilihan paper/jurnal  (maksimal poin 25) 

i. Jenis paper/jurnal yang direview (maksimal poin 10) 

1. Nasional / bahasa indonesa : maksimal 5 

2. Nasional  atau Internasional / bahasa inggris : maksimal 10 

ii. Tahun terbit paper/jurnal  (maksimal poin 15) 

1. Tahun terbaru (2016) : poin 15 

2. Tahun sebelumnya (n-1) : poin-5 

a. tahun 2015 : poin 10 

b. tahun 2014 : poin 5 

c. tahun 2013 : poin 0 

 

h. Skema penilaian hasil review paper (maksimal  50) 

i. Topik/tema/judul yang menarik : maksimal 5  

ii. Latar belakang masalah : maksimal 10 

iii. Tujuan penelitian : maksimal 5 
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iv. Data yang digunakan  : maksimal 5 

v. Metode/teknik yang diterapkan  : maksimal 10 

vi. Pola eksperimen dan hasilnya : maksimal 10 

vii. Kesimpulan : maksimal 5 

 

i. Skema penilaian file presentasi  melaui video (maksimal  25) 

i. Kelengkapan isi/poin yang disampaikan  dan kejelasan menyampaikan hasil 

review/ringkasan/rangkuman : poin 10 

ii.  Durasi video maksimal 5 menit : poin 10 (durasi melebihi, per 1 menit poin -1) 

iii. Video presentasi diunggah di Facebook Fasilkom Unsika (format judul video : 

Kelas_topikpaper_nama ketua). Banyak feedback/respon/like/komentar  dari 

kelompok/kelas lain : maksimal  5 (menggunakan skala terbanyak 5, 10% di 

bawahnya poin -1) 

 

Form Penilaian Tugas 5 

No Aspek Penilaian Maksimal Nilai 

1 Pemilihan paper/jurnal yang direview  25  

2 Laporan review paper/jurnal 50  

3 Video presentasi 25  

4 Penalti/kesalahan penulisan -5/salah  

 Total  

 

-Selamat mengerjakan- 
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Mekanisme Pertemuan 14 dan 15 

Mata kuliah Pengantar Intelegensi Buatan 

1. Sesi Presentasi  

a. Kelompok terpilih menampilkan video yang sudah dibuat dan yang sudah diunggah (durasi 

maksimal 5 menit). Video yang sudah diupload bisa dilihat dulu sebelum masuk kelas, sehingga 

harapannya semua mahasiswa mengetahui topik paper/jurnal yang akan dibahas, disarankan 

juga sudah membaca paper/jurnal yang berasal dari kelas yang sama.  

b. Bagi kelompok yang tidak presentasi, selama proses menampilkan video presentasi, semua 

anggota (semua mahasiswa) membuat resume/ringkasan terkait video presentasi yang 

ditampilkan. Harapannya semua mahasiswa menyimak dan melihat video presentasi dengan 

baik dan menuliskan poin penting dari paper/jurnal yang dibahas. 

c. Urutan kelompok yang maju presentasi adalah berdasarkan jumlah anggota kelompok yang 

saat pertemuan kelas dimulai kondisinya paling tidak lengkap atau masih ada anggota 

kelompok yang terlambat masuk dalam kelas (berlaku untuk semua kelas, termasuk kelas 

fleksibel C/D dan B/F), karena asumsinya semua anggota sudah ikut dalam presentasi yang ada 

dalam video sehingga tidak ada alasan menunggu lengkapnya anggota.  Selain itu, harapannya 

bagi mahasiswa yang tidak ada halangan atau masalah yang mendesak bisa datang tepat waktu 

karena bisa segera menyimak video presentasi dan membuat resume. 

d. Waktu/durasi presentasi setiap kelompok maksimal 10 menit, menampilkan video (maksimal 5 

menit) dan tambahan dari kelompok yang presentasi kalau masih ada. 

e. Waktu presentasi disediakan maksimal dalam 2 pertemuan (14 dan 15). Kalau pada pertemuan 

14 sudah selesai semua presentasi, maka pertemuan 15 pembahasan topik lanjutan dan review 

semua paper/jurnal yang sudah dipresentasikan di kelas. 

 

2. Sesi tanya jawab  

a. Setelah presentasi selesai, sesi tanya jawab dibuka. Penanya ditunjuk random átau acak 

berdasarkan absen kelas oleh dosen pengampu mata kuliah. Harapannya semua mahasiswa 

menyimak presentasi dan menyiapkan pertanyaan untuk diajukan ke salah satu anggota 

kelompok yang presentasi (yang bertanya memilih bertanya ke siapa). Harapannya setiap 

anggota kelompok yang persentasi juga paham tentang paper/jurnal yang  direview.  

b. Apabila mahasiswa yang ditunjuk untuk bertanya tidak mengajukan pertanyaan, maka penalti 

poin -10 dari nilai individu. Begitu pula untuk mahasiswa yang ditunjuk untuk menjawab tidak 

bisa menjawab dengan baik, maka penalti poin -10 dari nilai individu. Sebaliknya jika berhasil 

bertanya dan menjawab dengan baik, poin individu ditambah maksimal 10 sesuai kualitasnya. 

Poin tambahan ini masuk dalam nilai individu bersama dengan nilai resume saat menyimak 

presentasi kelompok lain. 

c. Sesi pertanyaan diberikan sebanyak jumlah anggota kelompok yang presentasi (hadir dalam 

pertemuan kuliah di kelas). 
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3. Skema penilaian pertemuan 14 dan 15 

a. Sesi presentasi -> nilai video sudah dijelaskan di skema penilaian tugas  

b. Hasil resume tiap mahasiswa  dalam menyimak presentasi kelompok yang lain dinilai dari 

kelengkapan dan kualitas resume, yang menilai adalah kelompok yang presentasi (rentang nilai 

0-100). Nilai resume akan dikalkulasikan dan dibagi jumlah resume (nilai rata-rata).   

c. Penilaian ini juga dilakukan oleh dosen pengampu / asisten dosen, agar penilaiannya bisa lebih 

obyektif. 

d. Poin nilai dari mahasiswa bobotnya 60%. Dosen pengampu matakuliah/asisten dosen 

memberikan bobot nilai 40%.  Misalnya ada 4 kelompok yang presentasi sehingga ada 4 berkas 

resume 

1. Nilai resume dari kelompok yang presentasi : 70,80,80,90 maka nilai rata-rata 80 

2. Nilai resume dari dosen/asisten dosen : 70,70,70,70 maka nilai rata-rata 70 

3. Nilai resume mahasiswa = 60% x 80 + 40% x 70 = 48 + 28 = 76 

e. Penilaian presentasi dari sisi kejelasan juga dinilai oleh kelompok yang menyimak dan dosen 

pengampu/asisten dosen. Nilai presentasi akan dikalkulasikan dan dibagi jumlah resume (nilai 

rata-rata). Rentang nilai 0-100.  

i. Poin nilai dari mahasiswa bobotnya 60%. Dosen pengampu matakuliah/asisten dosen 

memberikan bobot nilai 40%.  

ii. Misalnya ada 4 kelompok yang menyimak presentasi sehingga ada 4 nilai untuk kelompok yang 

sedang presentasi   

1.  Nilai presentasi dari kelompok lain : 70,80,80,90 maka nilai rata-rata 80 

2. Nilai resume dari dosen/asisten dosen : 70,70,70,70 maka nilai rata-rata 70 

3. Nilai presentasi  = 60% x 80 + 40% x 70 = 48 + 28 = 76 

 

4. Setelah selesai semuanya, file dokumen laporan (.docx) dan file video dikumpulkan kolektif ke 

kordinator kelas masing-masing, selanjutnya kordinator kelas yang mengumpulkan ke dosen 

pengampu (bisa melalui flash drive atau CD/DVD). Hal ini ditujukan untuk bisa mengumpulkan hasil 

semua tugas PIB dari 6 kelas dalam 1 laporan utuh terkait review paper implementasi teknik AI dan 

video bisa juga diupload ke media yang lebih besar.  Deadline pengumpulan kedua file ini  saat UAS 

PIB (sesuai jadwal kelas). 

5. Bagi yang tidak hadir/terlambat datang saat kelompoknya sudah maju presentasi maka nilai 

kelompok presentasi dan nilai kelompok laporan sudah aman, karena sudah terwakilkan dengan 

video (ybs terhitung ikut dalam presentasi) dan laporan. Hanya tidak mendapatkan kesempatan  

menambah poin dalam sesi tanya jawab.  Mohon dimaklumi atas kondisi ini, karena kondisi ideal 

terkadang tidak mudah untuk dilakukan. Mohon dimaksimalkan dalam kesempatan yang lain, 

misalnya saat tidak berkesempatan menjawab maka gunakan kesempatan bertanya (kesempatan 

minimal semua pernah mendapatkan 1x dalam 2 pertemuan).  

6. Apabila ditemukan ada mahasiswa yang tidak mengikuti aturan yang sudah tertulis di sini dengan 

baik, maka akan ada perlakuan khusus terkait hal itu oleh dosen pengampu mata kuliah ini. 
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Form Penilaian Tugas 6 

1. Nilai Presentasi 

Kelompok yang presentasi / Kelas :      

No Kelompok yang Menyimak Nilai 

1   

2   

3   

4   

5.   

   Rata-rata  

 

2. Nilai Individu  

a. Nilai Menyimak 

NPM / Nama Mahasiswa  :  

No Topik Paper/Jurnal  Nilai 

1   

2   

3   

4   

5.   

   Rata-rata  

 

a.  Nilai Sesi Tanya Jawab 

No Peran dalam Sesi Tanya Jawab Nilai 

1 Bertanya (maksimal +10)   

2 Menjawab (maksimal +10)  

3 Rata-rata nilai menyimak  

 Jumlah  

  

- Terima Kasih – 

“When you know better, you do better” – [maya angelou] 

 


