
Ujian Akhir Semester 

Pemrograman Berorientasi Objek 

Dosen: Edo Yonatan Koentjoro, S. Kom 

 

Jadwal Ujian 

Hari, Tanggal : Kamis, 10 Januari 2013 

Pukul : 08.00 - 16.30 

Ruang : Lantai 6 (untuk ruangan lab, akan diberitahukan pada waktu hari H) 

Sifat Ujian : DEMO 

Catatan : wajib membawa alat tulis dan Kartu Tanda Mahasiswa yang baru  

  (KTM) 

 

Urutan Kelompok: 

Berikut adalah jadwal UAS DEMO PBO per kelompok: 

Urutan No. Kelompok Pukul 

1 7 8:00 - 8:40 

2 6 8:40 - 9:20 

3 3 9:20 - 10:00 

4 8a 10:00 - 10:40 

5 1 10:40 - 11:20 

6 4 11:20 - 12:00 

ISTIRAHAT 12.00 - 12.30 

7 10 12:30 - 13:10 

8 5 13:10 - 13:50 

9 8b 13:50 - 14:30 

10 2 14:30 - 15:10 

11 9 15:10 - 15:50 

12 11 15:50 - 16:30 

Catatan: 

• Dalam melakukan demo, seluruh anggota kelompok harus hadir tepat waktu 

(minimal 10 menit sebelum demo) 

• Apabila ada salah satu anggota yang tidak hadir dalam kelompok tersebut, maka salah 

satu anggota yang tidak hadir tersebut akan dianggap tidak mengikuti ujian dan nilai 

UAS = 0 



Yang harus dipersiapkan:  

1. Presentasi 

2. Laporan (dalam bentuk hardcopy) 

3. Program 

4. CD 

 

Penjelasan: 

1. Presentasi 

• Tools yang digunakan dalam pembuatan presentasi bebas 

• Di dalam presentasi, jangan lupa diberi nomor dan nama kelompok 

• Isi presentasi, meliputi: 

o Latar Belakang 

o Tujuan 

o Sasaran 

o Batasan Masalah 

o Deskripsi Sistem 

o Skema Diagram 

• Buatlah presentasi semenarik mungkin 

2. Laporan 

• Isi laporan meliputi: 

o Cover � berisi logo kasus yang anda ambil, nomor dan nama kelompok. 

Kalau belum ada logo, buatlah terlebih dahulu 

o Pendahuluan, meliputi: 

� Latar Belakang � alasan yang melatar belakangi pemilihan 

masalah dan pembuatan aplikasi 

� Tujuan � tujuan pembuatan aplikasi 

� Sasaran � program ini nantinya digunakan oleh siapa saja (user)  

� Batasan Masalah 

o Isi, meliputi: 

� Deskripsi Sistem � proses sistem (bisa dalam bentuk cerita, DFD, 

atau UML) 

� Skema Diagram � konsep OOP yang digunakan (inheritance, 

abstract, dan/atau polymorphism) 



� Cara kerja aplikasi � tahapan-tahapan yang harus dilakukan user 

dalam pembuatan aplikasi (manual guide) 

o Penutup, meliputi: 

� Dokumentasi � proses pengerjaan UAS, minimal 2 foto saja dan 

diberi penjelasan singkat ☺ 

� Biografi penulis � masing-masing orang membuat biografi dirinya 

sendiri dan wajib dalam bentuk cerita 

• Yang perlu anda ketahui: 

o Tata letak dalam penulisan bebas (tidak harus baku seperti laporan pada 

umumnya) 

o Format tulisan yang digunakan bebas, yang penting bisa dibaca ☺ 

o Laporan dijilid dan tidak boleh distaples saja 

o Buatlah laporan semenarik mungkin 

3. Program 

• Berisi program yang anda buat disertai dengan database (jika ada) 

4. CD 

• Berisi softcopy presentasi, laporan, dan program. Nantinya CD dan laporan 

dikumpulkan ke dosen yang bersangkutan pada waktu DEMO 

 

Ketentuan DEMO 

1. Wajib membawa notebook sendiri. Lab hanya menyediakan proyektor dan spidol 

2. Masing-masing anggota harus turut menyumbang suara lewat presentasi 

3. Boleh menggunakan alat peraga untuk membantu dalam presentasi 

4. Waktu yang diberikan masing-masing kelompok adalah 40 menit, dengan rincian 

sebagai berikut: 

a. Persiapan di ruangan : 5 menit 

b. Presentasi + demo program : 15 menit 

c. Tanya jawab (kelompok/individu) : 15 menit 

d. Bersih-bersih, ganti kelompok berikutnya : 5 menit 



 

Kriteria Penilaian 

Presentasi : 10 poin 

Laporan : 25 poin 

Program : 15 poin 

Tanya jawab : 50 poin 

Total : 100 poin 


