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1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
(S1)

Mampu mengembangkan sistem 
dengan cara melakukan 
perencanaan, analisis, desain, 
penerapan, pengujian dan 
pemeliharaan sistem untuk 
menghasilkan sebuah solusi yang 
relevan, akurat dan tepat sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

2. Memiliki moral, etika dan kepribadian 
yang baik di dalam menyelesaikan 
tugasnya (S2)

3. Berperan sebagai warga negara yang 
bangga dan cinta tanah air serta 
mendukung perdamaian dunia (S3)

4. Mampu bekerja sama dan memiliki 
kepekaan sosial dan kepedulian yang 
tinggi terhadap masyarakat dan 
lingkungannya (S4)



C. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman terhadap cara sistem operasi melakukan pengolahan 
sumber daya sistem komputer, mengkoordinasikan semua komponen sistem komputer sehingga 
dapat berinteraksi dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Topik-topik yang dibahas 
dalam mata kuliah ini adalah: manajemen proses, penjadwalan proses, thread, SMP, 
mikrokrenel, deadlock, file system structur, dan manajemen memori. 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, kepercayaan, dan agama 
serta pendapat/temuan original orang 
lain (S5)

6. Menjunjung tinggi penegakan hukum 
serta memiliki semangat untuk 
mendahulukan kepentingan bangsa serta 
masyarakat luas (S6)

7. Mampu mengaplikasikan bidang 
keahliannya dan memanfaatkan ilmu 
pengetahuan, teknologi dan atau seni 
pada bidangnya dalam penyelesaian 
masalah serta mampu beradaptasi 
terhadap situasi yang dihadapi (KU1)

8. Menguasai konsep teoritis bidang 
pengetahuan tertentu secara umum dan 
konsep teoritis bagian khusus dalam 
bidang pengetahuan tersebut secara 
mendalam, serta mampu 
memformulasikan penyelesaian masalah 
prosedural (KU2)





D. ANALISIS PEMBELAJARAN 
 

 

 

 

 

 

 
Menjelaskan konsep 
pengorganisasian data oleh 
SO. 
Menjelaskan bentuk logis 
unit penyimpanan pemetaan 
data oleh OS ke dalam 
perangkat fisik (physical 
devices).

Menjelaskan definisi dan 
hal-hal yang menyebabkan 
terjadinya deadlock.

Menjelaskan definisi 
manejemen memori oleh 
sistem operasi. 
Menjelaskan manfaat 
pengelolaan memori oleh 
sistem operasi.

Menjelaskkan maksud seta 
tujuan dari pengolahan 
proses secara 
multithreading. Menjelaskan 
perbedaan proses yang 
dikerjakan secara 
multithreading dan non-
multithreading

Menjelaskan deskripsi dan 
sasaran penjadwalan. 

Menjelaskan tipe-tipe 
penjadwalan dan memberikan 

contoh untuk tiap-tiap tipe 
penjadwalan.

Menjelaskan deskripsi dan 
sasaran penjadwalan. 
Menjelaskan tipe-tipe 
penjadwalan dan 
memberikan contoh untuk 
tiap-tiap tipe penjadwalan.

Menjelaskan macam-macam 
kondisi proses (state proses

Menjelaskan definsisi, 
tugas, tujuan serta manfaat 
Sistem Operasi bagi sistem 
komputer. 

Mahasiswa mampu 
menyelesaikan soal/kasus 
dengan baik menggunakan 

pengetahuan yang telah 
diberikan oleh dosen pengampu 
selama proses belajar mengajar, 

baik teori maupun praktikum



E. PUSTAKA 
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2. Milenkovic, Milan, Operating Systems : Concepts and Design, MacGraw-Hill 

Book Co., Singapore, 1992. 
3. Stallings, William, Operating Systems, Second Edition, Prentice-Hall 

International Editions, Englewood Cliffs, New Jersey, 1995. 
4. Tanenbaum, Andrew S., Modern Operating Systems, Prentice-Hall International 

Editions, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992. 
5. Hariyanto, Bambang. 2003. Sistem Operasi. Bandung : Informatika

F. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Komputer  
2. Laptop 
3. LCD 
4. White Board 
5. Buku 



G. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Ming
gu ke

Sub CP-MK 
(KAD)

Materi 
Pembelajaran 
/ Pokok 
Bahasan

Metode 
Pembelaj
aran

Estim
asi 
Wakt
u

Pengala
man 
Belajar

Kriteria 
Penilaian & 
indikator 
bentuk

Bobot 
Penila
ian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)



1 Mampu 
memahami 
bagaimana 
sistem operasi 
dibangun dan 
konsep SO 
dalam 
melakukan 
pengelolaan 
terhadap 
sumberdaya 
yang terdapat 
dalam sistem 
komputer 

Pendahuluan 
Sistem 
Operasi  
a. Definisi 
b. Tujuan SO 
c. Fungsi dan 

Sasaran 
SO 

d. Sejarah 
Perkemba
ngan SO 

e. Konsep 
SO 

f. Struktur 
Dasar SO 

Ceramah
, diskusi 
dan 
tanya 
jawab

180 
Menit

1. Menjelas
kan 
definsisi, 
tugas, 
tujuan 
serta 
manfaat 
Sistem 
Operasi 
bagi 
sistem 
kompute
r. 

2. Mencerit
akan 
kembali 
sejarah 
perkemb
angan 
SO. 

3. Menjelas
kan 
konsep 
pengelol
aan yang 
dilakuka
n oleh 
SO. 

4. Menjelas
kan 
struktur 
dasar SO 
sebagai 
pondasi 
kernel 
layanan 
SO 

5



2-3 Mampu 
memahami 
bagaimana 
proses SO 
dalam 
mengatur 
pengolahan 
banyak proses 
yang 
dilakukan oleh 
sistem 
komputer 

Manajemen 
Proses  
a. Definisi 

Proses 
b. Diagram 

State 
Proses 

c. Program 
Control 
Block 
(PCB) 

d. Pengalihan 
Proses 

e. Penciptaan 
Proses 

f. Keduduka
n SO 

Ceramah
, diskusi 
dan 
tanya 
jawab

180 
Menit

1. Memaha
mi 
definisi 
proses 
dan 
menjelas
kannya 
kembali. 

2. Menjelas
kan 
macam-
macam 
kondisi 
proses 
(state 
proses) 

3. Menjelas
kan 
perbedaa
n 
pangalih
an proses 
dan 
pencipta
an proses 

4. Menjelas
kan 
keduduk
an proses 
dalam 
berbagai 
sudut 
pandang. 

10



4-7 Mampu 
memahami 
bagaiaman SO 
melakukan 
penjadwalan 
prosesproses 
yang meminta 
untuk 
dieksekusi 
berdasarkan 
algoritma yang 
sesuai 
sehingga 
semua proses 
dapat 
dikerjakan 
oleh sistem 
komputer 
dengan baik 

Penjadwalan 
Proses  
a. Deskripsi 

Penjadwal
an Proses 

b. Sasaran 
Penjadwal
an Proses 

c. Tipe-tipe 
Penjadwal
an 

d. Strategi 
Penjadwal
an 

e. Algoritma 
Penjadwal
an 

Ceramah
, diskusi 
dan 
tanya 
jawab

180 
Menit

1. Menjelas
kan 
deskripsi 
dan 
sasaran 
penjadw
alan. 

2. Menjelas
kan tipe-
tipe 
penjadw
alan dan 
memberi
kan 
contoh 
untuk 
tiap-tiap 
tipe 
penjadw
alan. 

3. Menjelas
kan 
dengan 
contoh 
strategi 
dan 
klasifika
si 
penjadw
alan 
yang 
dilaukan 
oleh SO. 

4. Melakuk
an 
simulasi 
algoritm
a 
penjadw
alan 

10



8 Mampu 
memahami 
dengan lebih 
baik materi-
materi yang 
disampaiakan 
dari minggu 
ke-1 sampai 
dengan ke-7. 

UTS Ujian 
tertulis 
dan 
praktek

180 
Menit

Mahasiswa 
mampu 
menyelesaik
an soal/
kasus 
dengan baik 
menggunaka
n 
pengetahuan 
yang telah 
diberikan 
oleh dosen 
pengampu 
selama 
proses 
belajar 
mengajar, 
baik teori 
maupun 
praktikum 

25



9 Mampu 
memahami 
bagaimana SO 
mengelola 
proses untuk 
setiap bagian 
(thread) setia 
job yang 
akan 
dieksekusi 
oleh sistem 
komputer 
berdasarkan 
layanan-
layanan yang 
tersedia dalam 
kernel SO

Thread – 
SMP – 
Mikrokernel  
a. Esensi 

Konsep 
Proses 

b. Multithrea
ding 

c. Fungsional
itas Thread 

d. User Level 
Thread 

e. Kernel 
Level 
Thread 

f. Symmetric 
Multiproce
ssing 
(SMP) 

g. Mikrokern
el 

Ceramah
, diskusi 
dan 
tanya 
jawab

180 
Menit

1. Menjelas
kkan 
maksud 
seta 
tujuan 
dari 
pengolah
an proses 
secara 
multithre
ading 

2. Menjelas
kan 
perbedaa
n proses 
yang 
dikerjaka
n secara 
multithre
ading 
dan non-
multithre
ading 

3. Menjelas
kan 
perbedaa
n 
pemrose
san job 
yang 
diekseku
si pada 
level 
user dan 
kernel 

5



10-11 Mampu 
memahami 
hal-hal yang 
dapat 
menyebabkan 
deadlock dan 
bagaimana SO 
mengatasi 
deadlock 
tersebut 

Konkurensi: 
Deadlock  
a. Model 

dan Syarat 
Deadlock 

b. Metode 
Penangan
an 
Deadlock 

c. Pencegaha
n 
Deadlock 

d. Penghinda
ran 
Deadlock 

e. Deteksi 
dan 
Pemulihan 
Deadlock 

f. Strategi 
Penanggul
angan 
Deadlock 
Terpadu 

Ceramah
, diskusi 
dan 
tanya 
jawab

180 
Menit

1. Menjelas
kan 
definisi 
dan hal-
hal yang 
menyeba
bkan 
terjadiny
a 
deadlock
. 

2. Menjelas
kan 
bagaima
na SO 
melakuk
an 
penanga
nan 
terhadap 
deadlock
, baik 
pencega
han, 
penghind
aran, 
maupun 
deteksi 
dan 
pemuliha
n 
deadlock
. 

3. Menjelas
kan 
strategi-
strategi 
yang 
diterapka
n SO 
guna 
menangg
ulangi 
deadlock 

10



12 Mampu 
memahami 
bagaimana 
sistem operasi 
mengorganisas
ikan file dan 
direktori 
dalam sistem 
komputer, 
sehingga dapat 
digunakan 
bersama oleh 
banyak proses 
dan bagaimana 
metode 
proteksi yang 
dilakukan 
terhadap file 

File System 
Interface a. 
File Concept 
b. Access 
Methods c. 
Directory and 
Disk 
Structure d. 
File-System 
Mounting e. 
File Sharing 
f. File 
Protection 

Ceramah
, diskusi 
dan 
tanya 
jawab

180 
Menit

1. Menjelas
kan 
konsep 
pengorga
nisasian 
data oleh 
SO. 

2. Menjelas
kan 
bentuk 
logis unit 
penyimp
anan 
pemetaa
n data 
oleh OS 
ke dalam 
perangka
t fisik 
(physical 
devices). 

3. Menjelas
kan 
karakteri
stik file. 

4. Menjelas
kan 
operasio
perasi 
yang 
dilakuka
n dalam 
melakuk
an 
organisa
si file 
dan 
direktori. 

5. Menjelas
kan 
metode 
pengakse
san file 
dan 

5



13-15 Mampu 
memahami 
pengelolaan 
memori oleh 
sistem operasi 
terhadap 
pengalokasian 
memori 
sehingga 
semua proses 
dapat 
diselesaikan 
oleh sistem 
komputer 

Manajemen 
Memori 
a. Definisi 

Manajeme
n Memori 

b. Fungsi 
Menajeme
n Memori 

c. Klasifikasi 
Manajeme
n Memori 

d. Menejeme
n 
Pemartisia
n Statis 

e. Manajeme
n 
Pemartisia
n Dinamis 

Ceramah
, diskusi 
dan 
tanya 
jawab

180 
Menit

1. Menjelas
kan 
definisi 
manejem
en 
memori 
oleh 
sistem 
operasi. 

2. Menjelas
kan 
manfaat 
pengelol
aan 
memori 
oleh 
sistem 
operasi. 

3. Menjelas
kan 
proses 
manajem
en 
memori 
pemartisi
an statis 
dan 
dinamis. 

4. Melakuk
an 
simulasi 
proses 
pemetaa
n thread-
thread 
dari job 
ke dalam 
memori, 
baik 
pemartisi
an statis 
maupaun 
dinamis 

10



16 Mampu 
membuktikan 
kemampuanny
a dalam 
mengaplikasik
an pemahaman 
materi yang 
sudah 
diperoleh dari 
pertemuan 
ke-9 hingga 
ke- 15 

UAS Ujian 
tertulis 
dan 
praktek

180 
Menit

Mahasiswa 
mampu 
menyelesaik
an soal/
kasus 
dengan baik 
menggunaka
n 
pengetahuan 
yang telah 
diberikan 
oleh dosen 
pengampu 
selama 
proses 
belajar 
mengajar, 
baik teori 
maupun 
praktikum 

20



5. RANCANGAN TUGAS MAHASISWA 

Mata Kuliah : Sistem Operasi Kode MK : MJU.TIK-023

Minggu Ke- : 3 Tugas Ke- : 1

Tujuan Tugas Melakukan simulasi pengaturan SO terhadap pengolahan 
banyak proses yang dilakukan oleh sistem komputer

Uraian Tugas a. Obyek 
Diagram State Process

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan 
Mahasiswa menyelesaiakan kasus-kasus yang berkenaan 
dengan pengaturan SO terhadap pengolahan banyak 
proses.

c. Metode/cara kerja/acuan yang digunakan 
Mahasiswa menyelesaiakan kasus-kasus secara individu 
dalam melakukan simulasi SO melakukan pengolahan 
banyak proses sesuai degan tahapan-tahapan pengolahan 
banyak proses yang dilakukan oleh sistem komputer. 
Tugas dikerjakan dalam durasi 1 minggu.

d. Dekripsi luaran tugas yang dihasilkan 
Gambaran mengenai kondisi antrian state ready, state 
running, dan exit dari awal hingga semua thread banyak 
job selesai diproses.

Kriteria 
penilaian

Kondisi antrian pada setiap state digambarkan dengan 
sistematis dan rapih.

Mata Kuliah : Sistem Operasi Kode MK : MJU.TIK-023

Minggu Ke- : 3 Tugas Ke- : 2

Tujuan Tugas • Mahasiswa mengetahui bagaimana proses/thread 
diciptakan, struktur data proses/thread, state-state 
proses/thread 

• Mahasiswa mampu membuat proses/thread di OS 
• Softskill: kerjasama, kemampuan menyampaikan 

pendapat



Uraian Tugas a. Obyek 
proses dan thread

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan 
• Deskripsi/penjelasan detail proses (thread) 
• Struktur data proses (thread) 
• Bagaimana OS menangani PCB (TCB)? 
• State-state dari proses (thread). Buat animasi 

sederhana 
• Demo membuat proses (thread) dengan menulis 

kode 
• Bisa ditambahkan hal-hal lain yang berhubungan 

dengan proses (misal: interrupt, ipc, dst) 
• Kesimpulan

c. Metode/cara kerja/acuan yang digunakan 
Masing-masing kelompok mencari informasi mengenai 
proses (thread) kemudian menjelaskan di depan kelas. 
Harus ada referensi dan referensi minimal dari website 
universitas, paper atau textbook. Dalam kelas maksimal 
8 kelompok: 4 kelompok untuk proses, 4 kelompok 
untuk thread. Disetiap kategori terdapat 4 pilihan OS: 
unix, linux, windows dan Mac.

d. Dekripsi luaran tugas yang dihasilkan 
Tulisan / makalah dan presentasi

Kriteria 
penilaian

a. Penulisan makalah 40%  
• kelengkapan materi  
• kebenaran analisis  

b. Presentasi 40%  
• slide  
• penyampaian  

c. Kerjasama kelompok 20% 

Mata Kuliah : Sistem Operasi Kode MK : MJU.TIK-023

Minggu Ke- : 3 Tugas Ke- : 3



Tujuan Tugas • Mahasiswa memahami konsep sinkronisasi dalam OS 
(deadlock, mutex, semaphore, rendezvous, dll), 
mengetahui masalah-masalah yang muncul pada saat 
sinkronisasi  

• Mahasiswa mampu mengetahui cara untuk mengatasi 
masalah sinkronisasi dengan membuat program 

• Softskill: kerjasama tim, kemampuan menyampaikan ide

Uraian Tugas a. Obyek 
Sinkronisasi proses

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan 
• Deskripsi masalah sinkronisasi. Masalah 

sinkronsasi yang diambil dapat merupakan 
masalah sinkronisasi "klasik" (dining 
philosopher, barbershop problem, santa clause 
problem, river crossing problem, roller coster 
problem, building H2O, dining savage, dll) atau 
bisa mengambil latihan di Andrews’s Concurrent 
Programming (Gregory R. Andrews. Concurrent 
Programming: Principles and Practice, 
AddisonWesley)  

• Penjelasan detail dan analisis bagaimana 
masalah diselesaikan  

• Pembuatan dan demo program 

c. Metode/cara kerja/acuan yang digunakan 
Mahasiswa mencari kasus, menyelesaikan kasus dengan 
program yang dibuat

d. Dekripsi luaran tugas yang dihasilkan 
Program dan presentasi 

Kriteria 
penilaian

a. Program 50%  
- fungsionalitas program  
- performansi program  

b. Presentasi 30%  
- slide  
- penyampaian  

c. Kerjasama kelompok 20% 



Mata Kuliah : Sistem Operasi Kode MK : MJU.TIK-023

Minggu Ke- : 3 Tugas Ke- : 4

Tujuan Tugas • Mahasiswa mengetahui jenis-jenis penjadwalan 
• Mahasiswa mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu 

algoritma penjadwalan 
• Mahasiswa mampu memecahkan masalah penjadwalan 
• Softskill: kerjasama, kemampuan menyampaikan 

pendapat 

Uraian Tugas a. Obyek 
Penjadwalan

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan 
• Mahasiswa mencari kasus penjadwalan nyata di 

OS. 
• Mahasiswa mendeskrisikan masalah/kasus 

dengan jelas  
• Mahasiswa menjelaskan algoritma penjadwalan 

(bagaimana algoritma penjadwalan dapat 
menyelesaikan masalah)  

• Mahasiswa melakukan analisis (kelebihan dan 
kekurangan, kebenaran algoritma, efisiensi, dll) 

• Kesimpulan

c. Metode/cara kerja/acuan yang digunakan 
Masing-masing kelompok mencari contoh kasus 
penjadwalan OS kemudian menjelaskan di depan kelas 

d. Dekripsi luaran tugas yang dihasilkan 
Tulisan / makalah dan presentasi 

Kriteria 
penilaian

a. Penulisan makalah 40% 
• kelengkapan materi 
• kebenaran analisis 

b. Presentasi 40% 
• Slide 
• penyampaian 

c. Kerjasama kelompok 20%



Mata Kuliah : Sistem Operasi Kode MK : MJU.TIK-023

Minggu Ke- : 3 Tugas Ke- : 5

Tujuan Tugas • Mahasiswa mengetahui mekanisme virtual memori pada 
sistem operasi 

• Mahasiswa mampu membandingkan mekanisme virtual 
memori di 2 OS yang berbeda  

• Softskill: kerjasama, kemampuan menyampaikan 
pendapat 

Uraian Tugas a. Obyek 
Tulisan mengenai manajemen memori dan virtual 
memori 

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan 
• Deskripsi mekanisme virtual memori di OS 
• Perbandingan mekanisme virtual memori dari 2 

OS yang berbeda 
• Hasil analisis dan kesimpulan 

c. Metode/cara kerja/acuan yang digunakan 
Mahasiswa mencari paper/topik kemudian 
mempresentasikannya. Dalam kelas maksimal 8 
kelompok, terdapat 5 pilihan OS: unix, linux, windows, 
Mac dan selain (4 sebelumnya). 

d. Dekripsi luaran tugas yang dihasilkan 
Tulisan / makalah 

Kriteria 
penilaian

a. Penulisan makalah 40%  
• kelengkapan materi  
• kebenaran analisis  

b. Presentasi 40%  
• slide 
• penyampaian  

c. Kerjasama kelompok 20% 

Mata Kuliah : Sistem Operasi Kode MK : MJU.TIK-023



Minggu Ke- : 3 Tugas Ke- : 6

Tujuan Tugas • Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep/teori sistem 
operasi yang telah didapatkan untuk menyelesaikan 
masalah secara umum 

• Mahasiswa mampu membuat paper 
• Softskill: kerjasama tim 

Uraian Tugas a. Obyek 
Paper/jurnal tentang sistem dasar sistem operasi 

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan 
• Memahami dan menganalisis 3 paper tentang 

dasar sistem operasi berdasarkan topik yang 
berbeda 

• Membuat makalah/paper sesuai dengan format 
standar 

c. Metode/cara kerja/acuan yang digunakan 
Masing-masing kelompok mencari 3 paper atau jurnal 
sesuai dengan plotting tugas konsep dasar sistem 
operasi. Paper/jurnal tersebut diberikan kepada dosen 
untuk divalidasi. Masing-masing kelompok membuat 
paper baru dari 3 paper yang diacu dan membuat slide 
presentasi. Mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk 
mempresentasikan hasil tugasnya dan akan dinilai oleh 
kelompok lain. Pada saat presentasi akan dilaksanakan 
diskusi untuk memperdalam pemahaman terhadap 
materi konsep dasar sistem operasi. 
 

d. Dekripsi luaran tugas yang dihasilkan 
Paper hasil analisis masing-masing kelompok, slide 
presentasi dan file pendukung paper. Format dan 
ketentuan paper akan didefinisikan lebih lanjut. 



6. INSTRUMEN EVALUASI 

Jember, 29 November 2017 

Kriteria 
penilaian

a. Pemilihan paper referensi 5 %  
• kekomplekan paper  
• kerelevansian paper  
• kabaruan paper  

b. Penulisan makalah 50%  
• kelengkapan materi  
• kebenaran analisis  

c. Presentasi 20%  
• slide  
• penyampaian  

d. Kerjasama kelompok 15%  
e. Diskusi 10% 

Jenjang/grade Angka/skor Deskripsi/indikator kerja

A 90 – 100 Mahasiswa menyelesaikan tugas dengan sangat 
baik (sistematis, lengkap dan rapih), membaca 
materi, baik materi yang diberikan dalam tatap 
muka perkuliahan, maupun materi yang 
didapatkan dari sumber lainnya sebagai referensi.

B 70 – 89.99 Mahasiswa menyelesaikan tugas baik (sistematis, 
kurang lengkap dan kurang rapih), membaca 
materi, baik materi yang diberikan dalam tatap 
muka perkuliahan, maupun materi yang 
didapatkan dari sumber lainnya sebagai referensi.

C 55 – 69.99 Mahasiswa menyelesaikan tugas dengan cukup 
baik (kurang sistematis, tidak lengkap dan tidak 
rapih), membaca hanya dari materi yang 
diberikan dalam tatap muka perkuliahan sebagai 
referensi.

D 40 – 54.99 Mahasiswa menyelesaikan tugas dengan kurang 
baik (tidak sistematis, tidak lengkap dan tidak 
rapih), tidak membaca materi sebagai referensi.

E < 40 Mahasiswa tidak menyelesaikan tugas.
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