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MANUAL PROSEDUR  

PRAKTIKUM LABORATORIUM ILMU KOMUNIKASI 

 

 

Tujuan: 

Praktikum adalah subsistem dari perkuliahan yang merupakan kegiatan terstruktur dan 

terjadwal yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman 

yang nyata. Tujuan pembelajaran praktikum di laboratorium adalah meningkatkan 

pemahaman mahasiswa tentang teori atau agar mahasiswa menguasai keterampilan tertentu 

yang berkaitan dengan suatu pengetahuan atau suatu mata kuliah di laboratorium. 

 

Ruang Lingkup: 

1. Tersusunnya panduan pembelajaran praktik di laboratorium mencakup proses 

penyerahan dan konfirmasi jadwal pemakaian, tindakan/perlakuan/perasat, persiapan 

alat ,bahan dan petugas laboratorium, persetujuan praktik dari dosen pembimbing atau 

instruktur, pengisian buku kehadiran, pelaksanaan praktek dengan bimbingan, 

membersihkan dan membereskan alat dan bahan, dan melaporkan pada petugas 

laboratorium  

2. Ditetapkannya peraturan tertulis bagi dosen dan mahasiswa mengenai pelaksanaan 

pembelajaran praktik di laboratorium 

 

Definisi: 

1. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang mengambil mata kuliah dengan materi 

praktikum. 

2. Laboratorium adalah ruang praktek/tempat melakukan eksperimen mata kuliah tertentu. 

3. Laboratorium televise, multimedia, fotografi, radio, dan public relation adalah ruang 

praktek/tempat melakukan praktikum guna meningkatkan keterampilan mahasiswa Ilmu 

Komunikasi. 

 

Prosedur Kerja: 

1. Dosen mata kuliah menyerahkan jadwal pemakaian laboratorium kepada petugas 

labolatorium. 

2. Dosen mata kuliah mengkonfirmasi jadwal pemakaian laboratorium kepada petugas 

laboratorium . 

3. Mahasiswa mengisi formulir pemijaman alat, diketahui petugas laboratorium. 

4. Petugas labolatorium menyiapkan alat,bahan,dan tempat. 

5. Dosen/instruktur mengecek persiapan alat,bahan dan tempat. 

6. Mahasiswa dan dosen memberitahu petugas laboratorium bila akan masuk 

laboratorium. 

7. Mahasiswa mengisi daftar hadir praktikum laboratorium diketahui dosen. 

8. Mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dalam melakukan kegiatan 

praktikum. 

9. Dosen/instruktur menerangkan dan mendemonstrasikan teknik yang akan dipelajari 

pada saat praktikum. 

10. Dosen/instruktur memberikan handout kepada mahasiswa untuk dipelajari. 

11. Dosen/instruktur memberikan kesempatan bertanya kepada mahasiswa. 

12. Mahasiswa melakukan praktikum dengan bimbingan dosen/instruktur. 

13. Dosen/instruktur melakukan penilaian dan evaluasi setelah mahasiswa melakukan 

praktikum. 
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14. Mahasiswa membereskan alat, bahan dan tempat diketahui dosen dan instruktur. 

15. Mahasiswa dan dosen/instruktur memberitahu kepada petugas pelaksana laboratorium 

bahwa telah selesai praktikum lalu melakukan serah terima alat dengan petugas 

laboratorium.
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Bagan Alur Pelaksanaan Praktikum di Laboratorium 

Kegiatan Unit yang terkait Waktu Dokumen 

Dosen 

Mata kuliah 

Mahasiswa  Laboran   

Dosen menyerahkan jadwal dan komfirmasi laboratorium kepada 

petugas lab 
    Form 

penggunaan 

lab 

Petugas labolatorium menyiapkan alat,bahan,dan tempat.   

 

   

Mahasiswa dan dosen memberitahu petugas laboratorium bila akan 

masuk laboratorium. 
   

 

  

Mahasiswa mengisi daftar hadir praktikum laboratorium diketahui 

dosen. 
    Daftar hadir 

praktikum 

Mahasiswa mengisi formulir pemijaman alat, diketahui petugas 

laboratorium. 
    Form 

peminjaman 

Dosen/instruktur menerangkan dan mendemonstrasikan teknik yang 

akan dipelajari pada saat praktikum. 
    Modul 

praktikum 

Mahasiswa melakukan praktikum dengan bimbingan dosen/instruktur.   

 

   

Mahasiswa membereskan alat, bahan dan tempat diketahui dosen dan 

instruktur. 
     

Mahasiswa dan dosen/instruktur memberitahu kepada petugas pelaksana 

laboratorium bahwa telah selesai praktikum lalu melakukan serah terima 

alat dengan petugas laboratorium. 
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