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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

TATA CARA MAHASISWA MENGIKUTI KULIAH 

I. TUJUAN 

    Standar Operasional prosedur

1. Menjamin terlaksananya kegiatan 

(laboratorium) yang lan

bagi Mahasiswa 

2. Untuk meningkatkan kemampuan psikomotor 

  

II. RUANG LINGKUP 

Program studi di lingkungan 

  

III. PROSEDUR 

1. Kegiatan praktikum dilaksanakan sesuai dengan jadwal akademik yang telah ditentukan

2. Dosen memberikan materi praktikum di ruang audio visual laboratorium

3. Peminjaman penggunaan alat dan ruangan 

4. Kebutuhan alat dan ruangan laboratorium telah dipersiapkan oleh laboran 

5. Untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi praktikum oleh mahasiswa, dosen 

melakukan pre-tes tentang materi praktikum

6. Untuk memulai praktik

langkah terakhir kegiatan praktikum

7. Mahasiswa melakukan percobaan mandiri yang tetap dalam bimbingan dosen atau asisten 

pembimbing 

8. Setelah selesai praktikum, mahasiswa mengembalikan alat

9. Laboran memeriksa dan merapikan alat laboratorium serta ruang praktikum
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  

MAHASISWA MENGIKUTI KULIAH PRAKTIKUM

  

perasional prosedur ini bertujuan untuk : 

enjamin terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar di ruang praktik 

yang lancar, tertib dan baik sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku

kemampuan psikomotor mahasiswa pada mata kuliah praktika.

Program studi di lingkungan Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro

Kegiatan praktikum dilaksanakan sesuai dengan jadwal akademik yang telah ditentukan

Dosen memberikan materi praktikum di ruang audio visual laboratorium

Peminjaman penggunaan alat dan ruangan  

Kebutuhan alat dan ruangan laboratorium telah dipersiapkan oleh laboran 

Untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi praktikum oleh mahasiswa, dosen 

tes tentang materi praktikum 

Untuk memulai praktikum dosen memberikan contoh tahap demi tahap sampai dengan 

langkah terakhir kegiatan praktikum 

Mahasiswa melakukan percobaan mandiri yang tetap dalam bimbingan dosen atau asisten 

Setelah selesai praktikum, mahasiswa mengembalikan alat 

eriksa dan merapikan alat laboratorium serta ruang praktikum
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PRAKTIKUM 

belajar mengajar di ruang praktik 

al dan ketentuan yang berlaku 

pada mata kuliah praktika.  

Akademi Keperawatan Dharma Wacana Metro  

Kegiatan praktikum dilaksanakan sesuai dengan jadwal akademik yang telah ditentukan 

Dosen memberikan materi praktikum di ruang audio visual laboratorium 

Kebutuhan alat dan ruangan laboratorium telah dipersiapkan oleh laboran  

Untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi praktikum oleh mahasiswa, dosen 

um dosen memberikan contoh tahap demi tahap sampai dengan 

Mahasiswa melakukan percobaan mandiri yang tetap dalam bimbingan dosen atau asisten 

eriksa dan merapikan alat laboratorium serta ruang praktikum 
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Diagram Alur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. REFERENSI 

1. Peraturan Akademik Akper DW
2. Permen RI No 19 tahun 2005
3. Undang-undang No 12 tahun 2012

Kegiatan praktikum dilakukan sesuai dengan jadwal akademik yang ada.

Dosen memberikan materi dengan audio dan visual

Peminjaman penggunaan alat dan ruangan

Laboran mempersiapkan alat dan ruangan

Mahasiswa melakukan redemonstrasi secara mandiri

Mahasiswa mengembalikan alat

Laboran memeriksa dan merapikan alat
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Peraturan Akademik Akper DW 

Permen RI No 19 tahun 2005 

undang No 12 tahun 2012 

Kegiatan praktikum dilakukan sesuai dengan jadwal akademik yang ada.

Dosen memberikan materi dengan audio dan visual 

Peminjaman penggunaan alat dan ruangan 

Mulai 

Laboran mempersiapkan alat dan ruangan 

Pretes mahasiswa 

Dosen demonstrasi 

Mahasiswa melakukan redemonstrasi secara mandiri 

Selesai 

Mahasiswa mengembalikan alat 

Laboran memeriksa dan merapikan alat 
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Kegiatan praktikum dilakukan sesuai dengan jadwal akademik yang ada. 


