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Teknik presentasi (30 poin)
Asumsikan untuk 10 menit presentasi, jadi maks.7 slides cukup.
Ø Slide (15 poin) à Perha4kan paduan warna yang kontras
foreground dengan backgorund, ukuran font, berupa point bukan
copy paste dari tulisan di laporan.
Ø Presentasi (15 poin) à interak4f, 4dak selalu fokus pada layar.
Silakan dikoordinasikan sendiri dengan anggota kelompok
masing-masing agar terlihat kompak.
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PRESENTASI cont.
Pertanyaan (20%).
Ø Pertanyaan akan saya berikan secara random kepada salah satu anggota
kelompok, dimana satu orang tersebut akan saya tunjuk sendiri.
Ø Pertanyaan hanya fokus kepada apa yang telah dikerjakan
Ø Pertanyaan bisa tentang konsep Sistem Pakar yang diterapkan di masingmasing project, ataupun tentang program Sistem Pakar yang telah dikerjakan.
Selalu akan ada surprise, jadi siapkan diri dengan baik. J
Ø Nilai pertanyaan mutlak bergantung pada hasil jawaban satu anggota
kelompok yang telah saya tunjuk. Rentang nilai 5 sampai 20 poin.
Ø Sebagai bahan per4mbangan berikut saya sampaikan kembali tujuan
instruksional dari perkuliahan Sistem Pakar :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menjelaskan mengenai konsep dasar sistem pakar
Menggunakan metodologi penyusunan sistem pakar
Menggunakan metode akuisisi pengetahuan, metode representasikan pengetahuan
Menggunakan metode penyusunan mesin inferensi dan menjelaskan hasil inferensi
Menggunakan metode mengatasi ke4dakpas4an data
Menggunakan berbagai macam metode pengembangan sistem pakar saat ini
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LAPORAN
Panduan laporan akhir bisa diunduh di sini :
hMps://www.dropbox.com/s/4ogzzs64tne8zot/Format%20dan
%20Panduan%20Pembuatan%20Proposal.pdf?dl=0
Nilai maksimum dari laporan adalah 30 poin, dengan detail
penilaian melipu4 :
1. Halaman Depan (maks. 2 poin)
2. Halaman setelah Halaman Depan (maks. 3 poin)
3. BAB I : Pendahuluan ( maks. 3 poin)
4. BAB II ( maks. 6 poin)
5. BAB III (maks. 8 poin)
6. BAB IV (maks. 5 poin)
7. Da]ar Pustaka (maks. 3 poin)
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VIDEO TUTORIAL
Maksimum nilai dari video tutorial adalah 20 poin
ü Konten dari video adalah cara menggunakan penggunaan program/
aplikasi sistem pakar yang telah dikerjakan. Ibaratkan kalian sedang
menjelaskan ke orang awam. Jelaskan juga bagaimana menerapkan
error handling pada program yang telah kalian buat (jika ada).
ü Panjang video 4dak lebih dari 10 menit.
ü Perkenalkan anggota kelompok dan sebutkan kelompok berapa serta
judul project yang kalian ambil apa.
ü Silakan berkreasi sekrea4f mungkin.
ü Video tutorial diunggah di Youtube dengan hak akses “public” dan
contoh judul video : Sistem Pakar Kelas XX – Kelompok 507.
Kesalahan dalam menuliskan judul video, akan mengurangi nilai
sebanyak 3 poin.
Yuita Arum Sari

FORMAT PENGIRIMAN TUGAS
q Nama ﬁle laporan [Sispar Kelas XX–Kelompok 507].docx
atau .doc atau .pdf
q Nama ﬁle presentasi [Sispar Kelas XX–Presentasi-Kelompok
507].pptx atau .ppt atau .pdf
Keseluruhan ﬁle (laporan dan presentasi) diletakkan dalam .zip dengan
nama ﬁle Sispar Kelas XX–Kelompok 507.zip
• Tugas dikirimkan ke email yuita@ub.ac.id dengan subject [Sispar Kelas
XX–Kelompok 507]. Tubuh email berisi tautan video tutorial yang telah
diunggah di Youtube
•

Jika terdapat kesalahan menulis pada salah satu dari judul ﬁle
laporan, presentasi, atau subject maka akan mengurangi nilai
sebanyak 3 poin.
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DEADLINE ILKOM G
Video tutorial diunggah di Youtube
maksimum 27 Mei 2016 pukul 12:59 PM

Tugas yang dikirimkan lewat email
maksimum 28 Mei 2016 pukul 07.00 AM

Keterlambatan pengiriman tugas melalui email, akan
mengurangi nilai sebanyak 1 poin sebap 2 jam.
PRESENTASI akan dilakukan pada tanggal 30 Mei 2016
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DEADLINE ILKOM I
Video tutorial diunggah di Youtube
maksimum 29 Mei 2016 pukul 12:59 PM

Tugas yang dikirimkan lewat email
maksimum 30 Mei 2016 pukul 07.00 AM

Keterlambatan pengiriman tugas melalui email, akan
mengurangi nilai sebanyak 1 poin sebap 2 jam.
PRESENTASI akan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2016
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